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tehát ajánlanám a t. háznak, hogy ezen bizottság 
öt tagból álljon, név szerint: Bezerédj László, Csen-
gery Imre, Kubicza Pál, Nyáry Pál és Várady 
Gábor tagokból. {Helyeslés) Tehát ezen képviselő 

urak fognak kiküldetni, hogy a képviselőház könyv
tárának beszerzésére nézve véleményt adjanak. 

Több tárgy nem lévén, az ülés eloszlik. 
Az ülés végződik d. u. 12 '/4 órakor. 

CVI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. marczius 20-dikán 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Bemutattatnak: Oroszy Miklós lemondása a képviselőségről: Eadovánovics János kérvénye második megyei 
törvényszék fölállítása iránt Bácsban; miillenbaehi lakosoké úrbéri kárpótlás iránt; Majovszky Mihály panasza Jankovics János kras-
sói szbiró ellen ; Lehoczky Lajosé Perl Simon ellen ; Trajtler József kérvénye állomására való visszahelyezése iránt; Izbugya köz
ségé Zemplénmegyébe való kebleztetése iránt; obrováczi lakosoké dohánytermesztési engedélyért. A 67-es bizottság véleménye fölött 
az átalános vita megkezdődik. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Gorove István, Lónyay 
Menyhért, Mikó Imre gr. • későbben Festetics György 
gr., Horvát Boldizsár, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 \/4 órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A mai ülés jegy
zőkönyvét fogja vezetni OcsvayFerencz, a szólani 
kívánók neveit Dimitrievics Milos és Tóth Vilmos 
jegyzendi. Az utóbbi ülés jegyzőkönyve fog hite
lesíttetni. 

Joannovics György jegyző (olvassa a mar
czius 18-dikán tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

Elnök : Oroszy Miklós Szentes városa or
szággyűlési képviselője folytonos betegeskedése 
miatt állásáról lemond. Az illető középponti választ
mány elnökileg föl fog hivatni uj választás eszköz
lésére. 

Radovanovics János újvidéki ügyvéd Báes-
megye nagy kiterjedése miatt még egy törvény
szék fölállítását kéri elrendeltetni. Az igazságügyi 
minisztériumhoz tétetik át. 

BÓniS S á m u e l : A ház kérvényt nem tehet 
át az igazságügyiminiszteriumhoz, hanem csak a 
kérvényi bizottsághoz utasithatja, a mely azután 
oda átteszi. 

E l n ö k : Tehát a kérvényi bizottsághoz téte
tik át. 

Müllenbach szepesmegyei helység lakói azál-
talok megváltott urbériségek után járó kárpótlási 

illetőséget a földtehermentesitési alapból utalvá-
nyoztatni kérik. 

Majovszky Mihály pesti üvegkereskedő Ha-
gyia Florentin dognáeskai lakos ellen indított 
sommás keresetének Jankovics János krassóme-
gyei szolgabíró által három év óta hátráltatását 
sérelmesnek panaszolván, mielőbbi igazságszolgál
tatást kér. 

Lehoczky Lajos Abaujmegye szolgabirája 
bizonyos Perl Simon kassai izraelita által ellene be
adott vádakat alaptalanoknak állítván, vizsgálatot 
és elégtételt kér eszközöltetni. 

Traitler József volt bártfai tanitó az 1848. évi 
események között elhagyott ezen állomására ma
gát visszahelyeztetni kéri. 

Izbugya, ung- és zemplénmegyei község la
kói községöket egészen Zemplénmegyébe kérik ke-
beleztetni. 

Obrovácz bácsmegyei község lakói a dohány
termelési engedélyt megadatni kérik. 

Mind ezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Napi rendre van kitűzve a 67-es bizottság 
munkálatának tárgyalása. Mindenek előtt a jelentés 
és a hozzá kapcsolt irományok fognak fölolvastat
ni. (Fölkiáltások: Fölolvasottaknak tekintjük!) 

DimitrieviCS MilOS j e g y z ő : Böszörményi 
László! 

B ö s z ö r m é n y i Lász ló : T. ház ! a kitűzött na
pirendhez vagyok bátor, becses engedelmökkel, 
szót kérni. 
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A házszabályok 35. ezikke igy szól: „Elér
kezvén a fölvételi idő, az indítványozó kifejti indít
ványát, s a ház szavazás után elhatározza, -vajon az 
indítvány tárgyalás alá vétessék e vagy nem?" 
Ezen czikkely visszahivatkozik nem csak a 34. czik-
kelyre, mely oly indítványokról szól, melyek nem 
törvény alkotását czélozzák, hanem a 32.czikkelyre 
is, mely oly indítványokról szól, melyeknek czélja 
törvényeket alkotni. A 32. czikkely igy szól: „Ha 
az indítvány czélja törvényt alkotni, azt törvény
javaslatként szerkesztve kell bejelentéskor benyúj
tani ; s a törvényjavaslatok, ha a ház tárgyalni kí
vánja, kinyomva szétosztatván a tagok között, min
den esetben osztályülési és központi bizottmányi 
tárgyalásra utasitandók." E czikk rendelkezése alól 
kivételt tesz a 33. czikkely, mely szerint a minisz
térium által előterjesztett törvényjavaslatoktól a bi
zottsági tárgyalást megtagadni nem lehet. 

T. ház ! Azon javaslat, mely jelenleg tárgya
lásra van kitűzve, nem tekinthető miniszteri javas
latnak. Ha az volna, nem jöhetne kérdésbe, vajon 
tárgyalja-e a ház vagy ne ? Hanem az egy oly 
törvényjavaslat, melyről a 32. §. szól, melyet nem 
magán képviselők adtak ugyan be, hanem a ház 
bizottsága. De minden esetre azon törvényczikk 
ütése alá esik, mert valóban nagyon is fontos törvé
nyek alkotását czélozza. 

Ha miniszteri törvényjavaslatról volna szó, az 
az osztályokhoz utasíttatnék, és csak az osztályi 
központi bizottsági tárgyalás után határozná el 
a ház, hogy elfogadja-e azt vagy nem ? Most pe- ! 
dig, miután ezen eset nem forog fen, joga van a 
háznak kimondani, tárgyalja-e vagy nem. S ha tár
gy alja, ekkor szükségkép az osztályokhoz utasítja. 

En , miután a t. házat arra akarom fölkérni, 
hogy ezen javaslatnak tárgyalását elhalasztani mél
tóztassék, bátor vagyok egyszersmind a ház figyel
mét arra fölkérni, hogy minden esetre csak vitatás 
után határozhat e kérdés fölött a ház, és igy a vi
tatásnak szükség a határozatot megelőzni, s szük
ség ezt indokolni is. Épen azért bátor leszek kéré
semet röviden indokolni, és a kért határozatot for
mulázva tisztelettel bemutatni. 

A javaslatnak jelenlegi tárgyalása, t. ház ! va
lóban merően ellenkezik nem csak az 1861-diki, 
hanem a jelen országgyűlés föliratainak elvével, 
az ezekben idézett törvényekkel és a ház nagy 
többségének oly sokszor kifejezett nyilatkozatai
val. Ha a ház ezen javaslatokat most tárgyalni 
fogja, valósággal az fog megtörténni nagy részben, 
mit az 1866-diki első fölirat tárgyalása alkalmá
val a szélső jobb oldal t. férfiai kivántak, s mit 
előbb a trónbeszéd, és későbben az 1866-diki 
marcz. 19-dikén kelt kegy. kir. leirat is a jogfoly
tonossági elv megsértésére kívánt, a ház nagy 
többsége mindig élénken tagadott , t. i. a törvé

nyek előleges megváltoztatása, revisiója. Kimon
dom, hogy az fog nagy részben megtörténni, mert 
az alkotmány visszaállítása még máig is csak 
részben haladt előre; az említett föliratokban ki
fejtett törvények pedig határozottan kifejezik, hogy 
csak élő törvényeket lehet változtatni, és a vissza 
nem állított törvényeket, főleg koronázás előtt, 
megváltoztatni nem lehet. 

Különösen tiltják ezen törvényváltozást azon 
1723-diki törvények, a melyeket pragmatica sanc-
tiónak neveznek, melyet úgy az országgyűlés, mint 
ő felségejtrónbeszéde közös kiindulási pontul elfo
gadott. Jelesen igy szól az 1723-diki II . törvény
czikk 9-dik §-a, midőn megállapítja a nőágnak 
trón örökösödési jogát : „Extensis ad eam nunc pro 
tuncart . 2, 3. 1687. et pariter articuli 2, 3 .1715." 

Az 1723-diki II . törvényczikk 10-dik §-a pedig 
igy szól: „Ad tenorem praecitatorum articulorum 
futuris semper temporibus occasione coronationia 
observari.'' 

Az 1715-diki II . törvényczikk 9-dik §-a igy 
szól: „Quoties inauguratio regia succesivis tempo
ribus dietaliter instauranda érit, toties haeredes 
nostri masculini futuri neo-coronandi haeredítarii 
reges praemittendam habebunt praesentis assecura-
tionis acceptationem, deponendumque superinde 
juramentum." 

Hasonlókig szól az 1687-diki II . törvényczikk. 
A pragmatica sanctióban megerősített ezen 

törvények szerint, t. ház! minden trón változás 
alkalmával a koronázandó király köteles meg
esküdni az életben levő törvények megtartására. 
Már ha a koronázandó király csak azután tartoz
nék megesküdni a törvényekre, mikor ezek nagy 
részben az országgyűlés által megváltoztattak, 
akkor valóban csak azon pár napig élnének azon 
törvények, melyek talán a királyi eskü tétele al
kalmával életbe léptetnének, azon pár napig t. i., 
a mennyi megkívántatnék a már kész törvényja
vaslatok szentesítés alá terjesztésére s a szentesí
tés megtételére. 

Hanem, t. ház, talán szivesebben méltóztatik 
venni, ha eneszméim helyett a t. ház saját fölira
taiban foglalt tételek fölidézésével leszek bátor 
röviden indokolni a jogfolytonosságot, melyet a 
jelen tárgyalás megsértene. 

Mellőzöm a 61-ki országgyűlés föliratainak 
azon tartalmát, hogy mindaddig, míg az alkot
mány teljesen visszaállítva nincs s a visszaállított 
törvényekre megesküvés után az örökös király 
meg nem koronáztatik, tanácskozás és egyezkedés 
lehetetlenek. 

Nem emlitem az 1866-diki I I I . fölírat azon 
tartalmát se , hogy az országgyűlésnek csak a 
visszaállított alkotmány adhatja meg a törvényho
zási működésekre való képességet; hanem külö-
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nősen csak az 1866-diki II . fölirat tartalmára ké
rem föl a t. ház figyelmét, melynek jóformán egész 
tartalma a jogfolytonosságot védi a trónbeszéd s 
marczius 3-kai kegyelmes kir. leirat ellenében. 

Elmondatik e föliratban, hogy Nagy Lipót 
korában is hosszabb ideig föl volt függesztve az 
alkotmány, és az uralkodói jogokat korlátozó tör
vények megváltoztatásának kívánása előtt állítta
tott vissza, í g y állíttatott vissza az alkotmány II . 
József császár halála után, a nélkül, hogy törvé
nyek változtatását kívánta volna a megkoroná
zandó örökös király. 

Különösen ekkép szól az említett második föl
irat a jogfolytonosság kérdésében : „Jöhet egykor 
a trónnak oly örököse, ki az alkotmányt saját 
hatalmával fölfüggeszti, s annak visszaállítását 
megtagadja mindaddig, mig a nemzet meg nem 
változtatja a leglényegesebb törvényeit. És ek
kor az országgyűlés sikertelenül hivatkozik a jog
folytonosság sérthetlen elvére. Hivatkozása ellené
ben fölhozzák majd korunk példáját, s el fogják 
mondani, hogy ime a XlX-dik század második 
felében is föl volt a magyar alkotmány függeszt
ve, s annak a végrehajtó hatalomra vonatkozó ré
sze mindaddig nem állíttatott vissza, mig a tör
vények lényeges részét a nemzet meg nem vál
toztatta ; fölhozzák, hogy a nemzet képviselői meg
nyugodtak ebben, s megnyugvásuk által tettleg 
elismerték a fejedelemnek ily messze terjedő ha
talmát. Meg lennének ily módon fosztva utódaink 
azon egyetlen békés fegyvertől, melyet a hatalom 
szava ellenében használni szabad és kell: a jognak 
és törvénynek szelid, de erős fegyverétől. Képvi
selői állásunkban ily súlyos felelősséggel lelkiis
meretünket nem terhelhetjük." 

A királyi hitlevelek érvényére és fontossá
gára nézve azt mondja az emiitett fölirat: „A ki
rályi hitlevélnek törvény szerint a koronázás előtt 
kell kiadatnia, s abban a fejedelem ünnepélyesen 
ígéri a már alkotott s az ezután országgyülésileg 
alkotandó törvények megtartását. A magyar köz
jog szerint csak a koronázott király szentesíthet 
törvényeket; addig tehát, mig a koronázás meg 
nem történik, jogilag az eddigi törvények állanak 
fen. Ha tehát fölséged az eddigi törvényeket tett
leg el nem ösmerné, az uj törvények pedig koro
názás előtt, se tettleg, se jogilag, még nem lé
teznek : a koronázás előtt már kiadandó hitlevél
nek tárgya sem lenne." 

A fölirat fölolvasott és többi elveivel szem
ben nem volna helyes azon észrevétel, hogy azóta 
az alkotmány egy része — a felelős kormány — 
visszaállíttatott : mert a minisztérium sem az 1848: 
I I I . t. ez* 6. §• szerinti teljes hatáskörében állít
tatott vissza. í g y szól e törvény: „Mindazon tár
gyakban, melyek mindeddig a m. kir. udvari kan-

KÉPV. H. NAPLÓ 186 s /7 . n i . 

celláriának, a kir. helytartótanácsnak s a kir. ka
marának, ideértvén a bányászatot is, köréhez tar
toztak, vagy azokhoz kellett volna tartozniok, s 
átalában minden polgári, egyházi, kincstári, kato
nai, és átalában minden honvédelmi tárgyakban 
ő fölsége a végrehajtó hatalmat ezentúl kizárólag 
csak a magyar minisztérium által fogja gyakorolni." 

Nem szólva most a többi miniszterek korláto
zásairól, t. ház, meg kell említenem, hogy kü
lönösen a honvédelmi minisztérium hatáskörére 
nézve kimondja maga a kegyelmes királyi leirat, 
hogy annak hatásköre későbbi tárgyalás által fog 
szabályoztatni, mi föltétlenül jelenti, hogy a fölol
vasott törvény szerinti hatáskör nincs visszaállítva. 

De a kormánynak másik fele (a köztörvény
hatóságok), ha a minisztérium teljes hatásköré 
ben állna is, mindeddig nincs visszaállítva, bár a 
t. ház már meg is adta az e kérdésre vonatkozó 
fölhatalmazást; az 1866-diki első fölirat pedig a 
köztörvényhatoságokra nézve ekkép szól: „A par
lamenti kormány, felelős minisztérium mellett, má
sik lényeges kelléke alkotmányunknak : a megy ék, 
kerületek és városok hatósági törvényes önkormány
zata. S e kettő válhatatlan kapcsolatban áll egy
mással." 

E szerint még csak fél kormánya van az or
szágnak. 

De különösen gátolja az országgyűlést tör
vényhozási működésében azon másik tény , hogy 
a törvényalkotás másik tényezője , a koronás ki
rály még most is hiányzik. 

Azon másik ellenvetés sem foglalhatna helyet, 
miszerint az országgyűlés működése még magá
ban nem kéjjezi azon törvényváltoztatást, mely 
sérti a jogfolytonosságot, mert a törvényváltoz
tatás csak a szentesítés által történnék, az pedig 
mindenesetre csak koronázás után lesz lehető. 
Mert, tisztelt ház, ha az országgyűlés maga részéről 
egész törvényhozási működését befejezné ezen 
tárgyalás által: csak a szentesités maradna hátra, 
mi a törvényhozási működés befejezése, s mi egye
dül a megkoronázott fejedelem teendője; s az or
szággyűlés részére nem maradna egyéb hátra, 
mint a már kész törvényjavaslatot szentesités alá 
terjeszteni; az pedig az országgyűlés működésé
nek valóban utolsó s legegyszerűbb részét teszi. 
Ha csak azt jelentené a jogfolytonosság, hogy 
azon két napig éljen a visszaállított törvény, mely 
a királyi eskü letétele és koronázás közt fönforög, 
akkor nem bírna se a jogfolytonosság, se a ki
rályi hitlevél azon fontossággal, mely az ország
gyűlés második föliratában oly erélyesen volt 
kifejezve. 

T. ház, nem akarom becses figyelmét tovább 
fárasztani. (Helyeslés. A szélső baloldalon: Halljuk!) 

Ha emlékem nem csal, Deák Ferencz igen 
43 
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tisztelt képviselő úr az 1861-diki első föliratot 
indokoló beszédében azt monda, hogy „az^ óvatos
ság akkor sem hiba, ha túlságos volna." Én e va
lóságos igaz elv nevében kérem föl a t. házat az 
óvatosságra. Mert meggyőződésem szerint nem is 
túlságos óvatosság az, hogy a ház jelen javaslat 
tárgyalását a koronázás utáni időre halaszsza el. 

Denem is tudom én, mi akadályozná e javaslat
nak azon időben és ép oly elfogadását, mint az 
most történhetik: mert mellőzve azon javaslatnak 
üdvös, vagy káros voltát, a visszaállítandó tör
vényhatóságok ha helyeselnék a t. ház működé
sét, dicsőítéssel fogadnák azt; ha kétkednének an
nak helyességében, akkor sem bírnának hatással 
a t. ház működésére. Hanem legalább el lenne 
érve az, mit a 66-ki első fölirat a köztörvényha
tóságok visszaállitása végett kifejtett, megszerez
tetnék azon megnyugvás, mely nélkül nem czél-
szerü a törvényekben fontos változást tenni. 

Különösen figyelmébe ajánlom a t. háznak, 
hogy ha igy készíti el ezen törvényjavaslatot, ez
zel jövőre valóban oly előző esetet állit föl, mely 
csak is az uralkodó jóakaratától tenné függővé az 
alkotmányt. Márpedig- az emiitett márczius 19-kei 
második fölirat is kifejtette azt. hogy ha megnyug-
hatnék is az országgyűlés az uralkodónak ismert 
jóakaratában, de azt nem fogadhatja el az alkot
mány jövőre való biztositékául. 

Én tehát, midőn ismételve fölkérem a t. há
zat a jelen tárgyalás elhalasztására: bátor vagyok 
az e részbeli határozati javaslatot fölolvasni. 

„Határozati javaslat a képviselőház 67-es bi
zottsága által tett közös ügyi javaslat mai napra 
tűzött tárgyalását illető napirend iránt. 

„A bizottsági javaslat alkotmányunk alaptör
vényei megváltoztatását és uj fontos törvények 
alkotását czélozza; mivel pedig törvényeink most 
is csak egy részben vannak visszaállítva, a köztör
vényhatóságok működése, a törvényalkotás má
sik tényezője, a koronás király az 1790. 10. t. ez. 
ellenére most is hiányzik, és mivel az idézett tör
vények szerint az országgyűlés, mikép föliratai
ban és különösen az 1861-ki márczius 19-keiben 
kifej'té, az alkotmány teljes visszaállitása és az 
örökös király megkoronázása előtt törvényalko
tási képességgel nem bir, és ily működésbe az 
alkotmány főbiztositékát tevő jogfolytonossági elv 
megsértése nélkül nem bocsátkozhatik: ezért a 
képviselőház, a házszabályok 32. és 35. czikkében 
foglalt jogához képest, a javaslat tárgyalását a 
koronázás utáni időre elhalasztja." 

T ó t h V i l m o s : T. ház! Nem kivánok mind
azokra felelni, a miket előttem szóló Böszörményi 
László t. képviselő úr előadott; hanem miután in
dítványát a ház szabályaival támogatta, bátor va

gyok a ház figyelmét egynémely szabályokra föl
hívni. A 27-dik szakasz ezt mondja: „Ha a ház
nak ugy tetszik, az osztályülési tárgyalás elkerü
lésével egyenesen bizhat meg külön bizottmányt 
valamely tárgy előkészítésére." Nem áll tehát, 
hogy ezen bizottsági jelentést először az osztályok
nak kellene megvitatás alá adni. Továbbá igaz 
ugyan, hogy a 35-dik azt mondja: „Elérkezvén a 
fölvételi idő, az indítványozó kifejti indítványát, s 
a ház szavazás utján elhatározza, ha vajon az in
dítvány tárgyalás alá vétessék avagy ne -" de éle
sen megkülönböztetik a házszabályok az egyes in
dítványt és bizottsági jelentéseket, mert a 39-dik 
szakasz azt mondja: „A bizottmányi jelentések, 
rendkívüli eseteket kivéve, felolvastatás előtt leg
alább három nappal előbb kinyomatva szétosztat
nak a ház tagjai között." Ez nézetem szerint s a 
ház köztudomására megtörtént. A 40-dik szakasz 
pedig ezt mondja: „A bizottmányi jelentés fölol
vasása után a ház vagy azonnal tanácskozás alá 
veszi azt, vagy pedig időt határoz e végre." 
Az én nézetem szerint, tisztelt ház , a házsza
bályok oly világosan szólnak, hogy tulajdonkép 
nincs is helye azon vitának, vajon fölvétessék-e a 
bizottsági jelentés tárgyalása, vagy ne. Ennélfog
va mellőzve mindazt, a mit Böszörményi mondott, 
egyenesen kérem a t. házat, hogy az illető bizott
sági jelentés fölolvastassák s azonnal tárgyalás alá 
vétessék. (Elénk helyeslés.) 

Ráday László gr. jegyző: Besze János! 
Besze János: Elállók. 
E l n ö k : Méltóztassanak kijelenteni, vajon a bi

zottsági jelentés és a hozzámellékelt irományok fölol
vastassanak-e vagy pedig fölolvasottaknak tekintes
senek? (Tekintessenek fölolvasottaknak!) Méltóztassa
nak azok, a kik fölolvasottaknak kivánják tekin
tetni a bemutatott irományokat, fölkelni. (Megtör
ténik.) A többség fölolvasottaknak tekinti. A tár
gyalás tehát meg van nyi tva: méltóztassanak a 
napirenden levő tárgyhoz szólni. 

BÓnis S á m u e l : Én, t. ház, ha belenyug
szom is abba, hogy a ház ez alkalommal fölolva
sottaknak tekintse az irományokat; de abba, meg
vallom, bele nem nyughatom, hogy az, vajon az iro
mányok fölolvasottaknak tekintessenek-e vagy ne? 
szavazás által döntessék e l : mert véleményem sze
rint, ha a házban csak egy tag is van, ki az iro
mányokat föl kívánja olvastatni, azokat föl kell ol
vastatni. (Helyeslés. Zaj.) 
- Dimitrievics Milos jegyző: Keglevich 

Béla gróf! 
K e g l e v i c h B é l a gr . : Napi renden van a kö

zös ügyekben kiküldött bizottság többsége által 
elfogadott jelentés fölött való átalános tárgyalás. 

Nem helyeselhetvén a bizottság jelentésének 
tartalmát átalánosságban, részleteire is fentartom 
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magamnak észrevételeimet megtehetni, hahogy, a 
jelen vita befejeztével, a t. ház azt a részletes vita 
alapjául elfogadja. 

Szükségesnek tartom indokolni, miért irtam 
alá és fogadtam el a kisebbség külön véleményét. 

Mindezeknél fogva pedig, s mert fontosnak, 
hazám és nemzetem jövendőjére behatónak tartom 
a tárgyat, s mert meggyőződésem, hogy azon ál
láspontot, melyet e kérdésben elfoglalok, kellően 
kifejteni kötelességem: engedelmet kérek a háztól, 
hogy szokásom ellenére hosszasabban vehessem 
figyelmét igénybe. 

E g y nemzet képviseletének, számos súlyos 
föladata közül, három fő feladatát jelzem: 1) a fen-
álló alkotmány megvédése minden irányban; 2) 
annak idó'nkinti fejlesztése akként, hogy, a nemzet 
érdekének kellő figyelembe vétele mellett, a kor 
igényeit és az emberiség átalános haladását czélzó 
elvek mértékét megüsse; 3) alapeszméje legyen 
pedig', hogy a nemzet önfentartásának s jövendője 
biztosításának szent kötelességérzeténél fogva a 
legczélszerübben intézkedjék. 

Miként teljesítette kötelességét ezen hármas 
irányban az ezredéves alkotmányos életű magyar 
nemzet képviselete? 

Történelmünk arra tanít , hogy a magyar 
nemzet azon sajátszerű s geographiai helyzete foly
tán fejlett hivatásának betöltése miatt, melynél 
fogva a müveit nyugat és műveletlenebb ázsiai 
foglaló népek közt századokig tartott küzdelmek 
előharczosa, hazája pedig- ezen küzdelmek gyu-
p ontja volt, ha nem is volt mindig képes a kor 
igényeivel haladni, mindamellett a legrégibb idő
től máig a nemzet képviselete híven teljesítette kö
telességét : mert az alkotmányt megóvni minden 
irányban nem mulasztotta el ; s kiváló figyelmé
nek tárgya lőn ez azon századokban, amelyekben 
más országok és tartományok fejedelmeit emelték 
a magyar királyi trónra és ez által, félvén az ide
gen befolyástól, elővigyázattal élt, s ezt törvény
könyvünkbefoglalt törvényczikkelyek észáradékok 
bizonyítják. 

A magyar nemzet érdekében a ezélszerüség 
szempont) át sem tévesztették szem elől őseink, s a 
sok hányatás közepett avval indolták az oszt
rák ház trónra emeltetését, hogy a keletről fenye-
tő veszély ellen a más országok ura hatalmas szö
vetségese leend a magyarnak. 

Elérkezett azon idő is, midőn a nemzet 1848-
diki törvényhozása a kor igényeit méltatta. Dicső 
napok, és szomorú emlékezetüek vonultak el az
óta fölöttünk. A nemzet azonban, midőn 48 és 49 
után 61-ig törvényesen képviselve nem lehetett, 
nemes magatartásával leghűbb kifejezését adta an
nak, hogy alkotmányát fen akarja tartani, s hogy 

ezt épen az önfentartás félreismerhetetlen biztosi
tékának tartja. 

Teljesítette az ország képviselete e hármas 
kötelességét a legújabb időben is, s az egyes szó
nokok úgy, mint az összes országgyűlés, a 61-iki 
föliratokban az alkotmány teljes helyreállítását, 
ugy jogi, mint czélszezüségi szempontból, követel
ték. A nemzet e követelés körül tömör egységet 
képezett, s átalános lett a megnyugvás, hogy csak
is ezen az alapon biztositható az ország önállása 
és általa a nemzet jövendője. 

Mi utat fog a jelen képviselet követni, e há
rom elv érvényesítésénél ? legyen szabad szem
ügyre vennem. 1-ör Az alkotmány fentartására 
kötelességét teljesitette szerintem az által, hogy az 
alkotmány teljes helyreállításának elismerése és a 
minisztérium kineveztetésére teljes erejével közre
működött. 2-or Mindig kinyilatkoztatta, hogy mi
helyt abban a helyzetben lesz, hogy törvényt al
kothat vagy módosíthat, a fokonkinti haladás el
vei és a kor igényei szerint fog eljárni. 3-or Az által, 
hogy nyilatkozik, hogy az osztrák örökös tartomá
nyok iránt, és az európai jelen válságok közepett mi 
állástakar a nemzet elfoglalni, a ezélszerüség esz
méjét is fölkarolta, s ezen intézkedésének az által 
adott kifejezést, hogy e tárgyban bizottságot kül
dött ki, melynek jelentése fölött foly e mai vita. 

S ez utolsóhoz kívánok főleg hozzászólni, mert 
itt térnek el főleg a nézetek. 

Vannak olyanok és lesznek bizonyosan, kik 
a szorosabb egyesülést Ausztriával tartják jelenleg 
a legczélszerűbb eljárásnak, hogy a nemzet jöven
dőjét biztosítsák az ekként megerősödött Ausztria 
által, s azok valószínűleg a bizottság jelentését 
pártolják. Lehetnek olyanok , kik se azt , se a 
kisebbség külön véleményét nem helyeslik ; azok
nak indokait nem tudom, nézeteiket nem ismerem, 
és velők vitatkozásba bocsátkozni egyátalán nem 
tartanám föladatomnak. En részemről a jelentés 
alapján a szorosabb egyesülést czélszerütlennek, 
sőt jövendőnkre veszélyesnek tartom, tehát abba 
nem egyezhetném soha belé, és annál fogva inkább 
a kisebbség külön véleményéhez hajlom. 

Ezen két eltérő munkálatot összehasonlítván, 
azt látom, hogy az utóbbi — a kisebbség vélemé
nye — magában foglal egy elvet, mely az önálló 
állam eszméjének, s az én meggyőződésemnek kel
lően megfelel; ezen elv a 19-dik pontban nyert ki
fejezést az által, hogy a háború esetének elhatáro
zását, minden idegen elem befolyásának kizártával, 
egyedül a nemzetnek, illetőleg az országgyűlés el
döntésének tartja fen: ezért irtam alá és fogadtam 
el a kisebbség külön véleményét, melynek minden 
részlete nem felel meg nézetemnek; mig a bizottság 
jelentésében foglalt delegatiók elvének alkalmazása 
által épen az ellenkező éretnék el, miután az or~ 
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szag leglényegesebb jogai, a pénz-, had- és ktil- | 
ügyekben, úgy szintén a háború esetének elhatá- i 
rozásánál, nem magyarok, nem magyar érdek sze
rint, tehát idegenek, idegen érdek szerint, gyako
rolhatnának döntő befolyást. (Ellenmondás.J Mon
dom, idegen érdek szerint gyakorolhatnának döntő 
befolyást, és ezt indokolni fogom. Ennélfogva az 
Ausztriával való szorosabb egyesülés, ezen lénye
ges jogainkba való beavatkozás alapján eszközöl
tetnék ; mivel pedig nem hiszem, hogy a remény
lett siker, Ausztria eró'sbödése, ezen az utón elére
tik, s annak alapján jövendőnk biztosítása is ; de 
azt sem hiszem, hogy ez a jelen európai helyzetben 
indokolható, s eddigi politikánkkal megegyező 
megoldása lenne a magyar kérdésnek: nem járu
lok a bizottság nézeteihez. 

Ausztria eró'sbödése nem éretnék el, mert ah
hoz mindenek előtt minden érdekelt ország és nép 
közmegnyugvása és beleegyezése szükségeltetik, 
a minek bekövetkezését bátor vagyok kétségbe 
vonni. Tudjuk , mennyire eltérők a nézetek és 
óhajtások. Vannak, kik csakis az egységes parlament 
által hiszik Ausztriát valóban erőssé tehetni, talán 
igazuk is lehet; vannak, kik a föderalismust, mások, 
kik az absölutismust centralisatióval óhajtják, s te
kintik a leghelyesebb útnak; de mind ezen nézete
ket megezáfolni nem az én föladatom, csakis erre 
vonatkozólag annyit kell megjegyeznem, hogy akár 
mely részről tétessék is az ellenvetés a delegatiók 
irányában, azt nem vehetem rósz néven senkinek, 
ha az idegen elem befolyása által való majorizál-
tatástól félve, nem csak mi magyar szempontból, 
hanem a csehek cseh, és a lengyelek lengyel szem
pontból tartanak, és nem ok nélkül, ezen intéz
ménynek rajok nézve káros következményeitől. 

Mindezekből kitűnik, hogy a közmegnyugvás 
és kielégítés, minden államnak e legbiztosabb alap
ja , hiányozni fogván, Ausztria megerősödése nem 
érethetik el, mert nem fognak az érdekelt felek 
kellően és egyenlő erővel hozzájárulni ez uj szer
kezet megszilárdításához. De azon fölül az osztrák 
államférfiak éveken át siker nélkül folytatott kí
sérletei bizonyítják, hogy, az érdekeltek mellőzé
sével, azok számára alkotmányt készíteni, vagy 
idegen alkotmány elfogadására pressiót gyako
rolni, félszeg és gyakorlati eredményre nem veze
tő meddő munka. 

Nem egyezik meg eddigi politikánkkal se, 
mert a hogy nem teszem föl magamról, mások
ról sem tehetem föl, hogy a jogfolytonosság poli
tikáját azért követték, hogy a gyermekies makacs-
kodás, vagy a hiuságérzet elégíttessék ki az al
kotmány helyreállításának elvben elismertetésének 
kivivása által, hanem azért követtük mindannyian, 
hogy helyreállított alkotmányunkat a gyakorlatba 
is átvigyük. 

3. (Marcz. 20. 1867.) 

Ámde azt tapasztaljuk, hogy nem igy szán
dékozunk eljárni , miután a bizottság lényeges 
átváltozást javai. 

Miért ? Bizonyosan a nemzet érdekében, czél-
szerüségi szempontból. 

Nyiltan kimondom, hogy akkor sem felelt 
volna meg, most sem felel meg s nem is fog meg
felelni soha nézetemnek ezen eljárás, de sokkal in
kább indokolható eljárásnak mutatkozhatott né
melyek előtt, midőn néhány magyar államférfi, 
valószínűleg ugyanazon indokból, a melyből ma 
a többség kiindul, a nemzet jövőjét azon az utón 
vélvén legjobban biztosithatónak, az októberi dip
loma körül csoportosult, s a szorosabb csatlako
zást Ausztriával sürgette, s talán kevésbbé alkotmá
nyos alakban, de ugyanazon végeredményt czéloz-
ta, azon egy különbséggel, hogy álláspontjuk tisz
ta és helyes fölfogása, öntudatánál és államférfiúi 
éles belátásuknál fogva, tartottak attól, a mi be
következett: az tudniillik, hogy a hét esztendő jog
vitatkozással telt el; s bár tudták, mi erősek va
gyunk ezen a téren, azt is tudták, hogy egy Josuát 
mégsem leszünk képesek fölmutatni, a ki karjait 
az égnek emelvén, a régiek hite szerint megállítsa 
a napot kedvünkért, s azzal a világesemények folyá
sát ; s azért előbb-utóbb be kell következni azon idő
nek, a mikor a czélszerüség ösvényét is figyelem
be kellend venni. Azalatt nem egy nagysze
rű esemény lepett meg bennünket, s rázkódtatta 
meg Ausztriát: akkor még megvolt Velencze, a me
lyet Ausztria ügyesebben is elveszthetett volna, 
mint a hogy azt tévé; még akkor nyitva volt előtte 
az ut Németországban oly politikát követni , 
mely a egész világ rokonszenvét birta volna, s mely 
nem vezetett volna azon eredményre, hogy a bekö
vetkezett háború hét napos csatázása után a né
met szögetségből kiválni kénytelenittetett; nem ült 
még együt az éjszak-német parlament, s nem kel
lett volna azon eshetőségtől tartani, hogy ott mon
dassák ki a német egység eszméje, mely eszme ha
talmasabb tényezőket foglal magában érvényesí
tésére, mint a német-osztrák egység eszméje, me
lyet egy bécsi egységes Reichsrath mond ki, vagy 
pedig a bizottság elvein alakítandó dualisticus 
egységű Ausztria eszméje. 

Mert vannak, uraim, koreszmék és törekvé
sek, melyek már keletkezésükkor hatalmasak, a 
siker csiráját magokkal hozzák, s a legerősebb el
lenhatás közepett is keresztülhatolnak. Csak pél
da gyanánt említem föl azt, a mit e részben a vi
lágtörténelem tanít. Láttuk a keresztyénség küz
delmét az ó-pogányság ellenében; a reformátiót a 
világuralommá fejlett római egyház ellen; a nagy
szerű franczia forradalmat, mely a világot megráz
kódtatta, a megcsontosodott feudális intézménye
ket halomra döntötte, és midőn önmaga legyőze-
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tett, vívmányai továbbra is fenmaradtak s a mai 
társadalmak alapját képezik; a századokig tartott 
bel- és kül küzdelmek folytán elgyengült, eldara
bolt olasz nemzet egyesülési törekvését, mely en
nek és a 15-diki szerződéseknek daczára, a hitet
lenek csodálkozására elvégre is a meglett tények 
serában foglalt helyet. 

Mit tartanak, uraim, a német nemzet egyesülési 
törekvéseiről ily tanulságok után, és a legújabb 
események következtében, nem tudom ? de igen is 
tudom, mit tartanék felőle, ha a német nemzethez 
tartoznám, s mi szemmel kell néznem azt. mert 
magyar vagyok. És épen ezért, s mert Ausztriá
ban oly elemeket ismerünk föl, melyek ha mi szo
rosabban is egyesülnénk velők,sokkal inkább tőlünk 
el-, mint hozzánk gravitálnának; s ennélfogva 
a nemzet irányában államférfiúi kötelességet tel-
jesitünk, midőn azon eshetőségre is kiterjesztjük 
figyelmünket, hogy Ausztria jelen fönállása ezen 
irányzat folytán, a lehetetlenség körébe léphet, az 
ezen irányzat elleni küzdelem pedig, Európa jelen 
helyzetében, ugy a nemzet, mint az uralkodóház 
végromlására vezethető harczok részeseivé tehetne 
bennünket, hahogy alapszerződésünket átváltoz
tatván, leglényegesebb állami ügyeinkbe az ide
gen érdekek szerinti beavatkozbatás elvét elfogad
nék; ez pedig a bizottság jelentésében foglaltak 
szerint bekövetkezhetnék: ezen munkálatot nem 
pártolhatom. 

De igen is magaménak vallom alaptételeit, 
melyek törvényeinkben foglalvák, melyeket őseink 
annyi viszontagság közepett, úgy a tanácskozási 
teremben, mint a csatatéren hiven és bátran meg
védtek, hogy Magyarország a magyar koronához 
föloszhatlanul tartozó országokkal, az 1715: 3. és 
az 1791 : 10. t. ez. szerint, semmi más országnak 
vagy népnek alá nem vetett, saját alkotmányával 
biró, s ennélfogva az uralkodó házbeli törvénye
sen megkoronázott királyával, csak saját alkotott 
és alkotandó törvényei szerint kormányozható, 
független, szabad ország. 

Ugyanitt helyén látom megemlíteni, hogy 
nemzetem és az uralkodóház érdekében köteles
ségemnek tartom abbeli meggyőződésemet ki
mondani, hogy voltak és vannak e nemzetnek 
gyászos visszaemlékezései, melyeket kegyelettel 
őriz , s hogy voltak régebben és vannak a kö
zel múltban, egy-egy uralkodónak vétkes tanács
adók által sugalt, szerencsétlen órában kelt oly 
elhatározásai, melyek számtalan honfi és honleány 
keblén emberi kezek által soha be nem hegeszthető 
sebeketejtettek: azért még sem lesznek e sajgó se
bek fájdalmai elég erősek arra, hogy a haza és 
nemzet szent érdekének fölismerésére képtelenné 
tegyék a hon bármely polgárát az elsőtől az utolsóig. 

És épen ezért, mert a nemzet legszentebb ér

dekeit fölismerjük, tiszteletben kívánom tartani az 
uralkodóházzal kötött s a trónbirtoklásra vonatko
zó szerződést, a hazáért, nemzetért és alkotmá
nyért, a mindezek javát szivén hordozó fejedelem 
vezérlete alatt, utolsó csepp vérünket ontani nem 
tartjuk áldozatnak; de ellenben mindezeknek nem, 
tehát az uralkodó érdekében sem levő harezokban 
elvérezni nem fogunk, azokba mások befolyása ál-
által bele sodortatni nem akarunk; s kivált azért, 
mert mindezt csak is önelhatározási jogunk teljes 
megóvása által teljesithetnők egyrészt, s gátolhat
nék meg másrészt, s ezen jogunk a kisebbség vé
leménye szerint saját országgyűlésünknek fentar-
tatik: pártolom az általam is aláirott külön vé
leményt. 

Legyen szabad befejezésül, mindezek után mi
ket az országgyűlés eljárására nézve, mind pedig 
a dolog természeténél fogva egyúttal Ausztria új
jászervezésére és Magyarország jövendőjére vonat
kozólag elmondottam, a következőkben röviden ösz-
szefoglalnom : hogy Asztria újraszervezése minden
esetre némileg szövetséges viszony lehet csak is ; 
hogy fenállása. az idő tekintetéből is, precarius len
ne , nem miattunk , hanem azok miatt, a kik 
valóban nagyon is elgravitáló elemek egy sokkal 
hatalmasabb tömörülés felé ; hogy ezen h-ányzat el
leni harcz és küzdelem a magyar nemzetre és az 
uralkodóházra nem a némelyek által reménylett 
eredménynyel,hanemmindkettő végromlásával vég
ződnék ; hogy ezen eshetőségek közepett a nem
zetnek, önelhatározási jogának teljes épségben tar
tására szüksége van ; hogy pedig azt gyakorolhas
sa úgy, hogy érdekeinek ez meg is feleljen, más 
tartományok és országokkal meg nem oszthatja e 
legfőbb biztosítékait jövendőjének ; hogy jövendő
jét nem abban látom, hogy egy precarius szövet
ségben a provincia szerepét nyerje, hanem, hogy az 
európai államcsaládok közt az őt megillető helyet 
elfoglalja; hogy azt el akarja foglalni, s képes is arra; 
hogy ezred éves alkotmányos életéből merítette ere
j é t ; s mert az ehhez szükséges tényezőkkel rendel
kezik, van szellemi és anyagi ereje, gazdagon fej
lett irdalnia, életerős népe ; s mert elvégre is, Auszt
ria- és Európával szemben, más lehető megoldását 
a magyar kérdésnek nem látom, mint azt, mely az 
uralkodóházzal a trónbirtoklásra vonatkozólag kö
tött szerződés szerinti fejedelem alatt független 
szabad és semmi más országnak vagy népnek alá 
nem vetett Magyarországot ismer e l : hogy én csak 
is ez által vélem, mint a képviselőház egyik tagja, 
a képvislet azon hármas föladatának teljesítését 
előmozdíthatni, hogy alkotmányunkat fentartsuk, 
s minden irányban megvédjük, azt annak idejében 
a kor igényei szerint, s úgy módosítsuk, hogy az 
emberiség átalános haladását is előmozdíthassuk, 
és a nemzet önfentartásának szent kötelességérze-
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tétöl áthatva, a nemzet jövőjét czélszerüen s biztos 
alapokra épitsük. 

S ezért zárszavaimul mondom el, hogy mind
ezeknél fogva, bár igen tisztelem azon férfiakat, 
kik a bizottság jelentésében foglalt elveket kép
viselik, de — megbocsátanak — hogy épen ezen 
elmondott okoknál fogva, se a • munkálatot, se 
poíitikájokat nem osztom, s épen azért nem he
lyeselhetem, mert meggyőződésemet nyiltan ki
mondva merész politikának tartom Magyaror
szágra nézve: a mint hogy nem oszthatnám azon 
politikát se, mely, a nemzet folytonos izgatása 
által, a kétes kimenetelű forradalmak előidézésé
ben találná kifejezését, mert ezen politikát ve
szedelmesnek tartom. Azon óhajtással zárom be 
szavaimat: bár részesitené a sors e nemzetet azon 
kedvezményben, hogy ha netalán a képviselőház 
a bizottság jelentésében foglalt elveket el is fo
gadná, s a kormányra léptükkel általam üdvözölt 
férfiak is azon az utón fognának haladni; mégis az 
általam jelzett biztos kikötőben találkozhassunk 
mindannyian, melyben a nemzet jövőjét biztositő, 
s törvényes fejedelme által is elismert nemzeti füg
getlenség és önállóság zászlóját magasan lobog
tatni legszentebb kötelességemnek tartom, s ezt 
mindadig, mig egy csepp vér buzog ereimben, tel
jesíteni is akarom. (Helyeslés.) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Bánó József! 
B á n ó JÓZSef: T. ház! Miért tagadnám, hogy 

midőn először olvastam a tizenötös választmány 
munkálatát, lelkem elborult s az ellenvetések egész 
serege tolult fejembe, és ezen kételyek sokáig meg
voltak bennem? Azonban, a mint ezt, elismerem 
azt is, hogy részint az érvek, melyek a 67-es vá
lasztmányban előhozattak, részint az ügy fölötti 
hosszas gondolkozás, részint az események számba
vétele, és azon sajátságos helyzet, melyben Ma
gyarország századok óta sinlődik, a nélkül, hogy 
tisztán ki birna bontakozni: azon erős meggyőző
désre vezettek, hogy ha van jövendője Magyaror
szágnak és a magyar alkotmányosságnak, az ezen 
utón sokkal biztosabban elérhető, mint bármely 
más utón a világon. 

Azonban tagadni nem lehet, hogy e munká
latot igen plausibilis módon lehet megtámadni; sőt 
én azon roppant vádakon sem csodálkozom, melye
ket néhány képviselő azok ellen szór, kik ezen 
munkálatot pártolják. Mert, a ki azon erős meg
győződéssel lép a sorompóba, hogy ezen munká
lat végleg eltemeti a magyar ^alkotmányt, an
nál más logikai következtetés nem lehet mint, 
hogy ennek pártolói a hazának legnagyobb el
lenségei. 

He a mint ezt állítani igen könnyű, úgy be
bizonyítani, azt hiszem, nem lehet: mert igaz, 
hogy ha ezen a többség által beadott munkálat 

életbe lép, Magyarország eddigi úgynevezett ál
lamjogát megmozdítja alapjában ; de kérdem, nem 
történt-e ugyanaz, valahányszor vagy az esemé
nyek, vagy a kor intő szavát figyelembe véve, eh
hez alkalmazkodott ? Nem ez történt, midőn őseink, 
fölvéve a keresztyén vallást, első királyuknak a ko
ronát a fejére tették? midőn az arany bulla behozatott 
ŝ  a democraticus alapból aristocratiai lett? midőn az 
Arpád-ház kihalván, választott idegen fejedelmek 
léptek trónra? midőn a megyei rendszer eredeti szer
kezetéből, annyiszor átváltozott? midőn Nagy La
jos hűbéri rendszerformát oltott a magyar alkot
mányba? midőn a Habsburg-ház emeltetett a 
t rónra? midőn az arany bulla ismert záradéka 
eltöröltetett ? midőn behozatott az állandó katona
ság ? megköttetett a pragmatica sanctió ? és midőn 
végre meg lőn alkotva az 1848-diki törvény? . 

És ennyi átalakuláson a nemzet még sem ál
dozta föl függetlenségét, a nemzet mégie él, és hi
szem, hogy élni is fog. Pedig tudjuk a történetből 
és magunk tapasztalásából, hogy minden ilyen 
alkalommal voltak az országban sokan, kik a be
hozott újításban a nemzet sirját vélték megásva; 
holott a nemzet sirja épen azért nem lőn megásva, 
mert alkotmányát minden időben akarta is, tudta 
is a kor szükségeihez idomítani. 

Sokan azt mondják a czélba vett átalakulásra, 
hogy kísérlet. Elismerem én is, hogy sok tekintet
ben kísérlet; de azt gondolom, hogy minden hala-
uas a világon kísérlet által történik. 

Legyen elég csak egy példát fölhozni. 
Midőn az egész világ azt gondolta, hogy a 

vám-rendszer, s a védő és tiltó tariffák egyedüli 
eszköz az illető nemzetet anyagilag, és igy szelle
mileg is emelni, és ezen nézetet a legnagyobb szel
lemek pártolták, mert a példa s a századok tanu-
sága szólt mellettök : előállottak szintén mély gon
dolkozók és azt mondák: ,,Igaz, a vám-rendszer 
némi tekintetben emeli az illető nemzet anyagi 
nagyságát; de elmúlt annak ideje, hogy egy nem
zet magát körülsánczolja s elszigetelje a többi
től, és van egy eszköz, mely még jobban emeli a 
nemzetet, és ez a szabad kereskedés eszméje." Pe
dig a védvám és szabad kereskedés csakugyan két 
ellentétes dolog. De mindkettőnek egy a czélja: 
emelni az illető nemzetet. 

Az a kérdés tehát, melyik emeli inkább ? 
A régi tan hirdetői mellett szólt az egész 

múlt, az uj tan hirdetői mellett semmi: mert hi
szen tapasztalásra nem hivatkozhattak, szabad ke
reskedés nem volt sehol; és mégis hogyan történt, 
hogy például az angol nemzet hitte, a mit egy 
Shmith Ádám, vagy Cobden mondottak? 

Épen ez kiváltsága azoknak a nagy szellemek
nek, hogy ilyen esetekben először sejtelmök van, 
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később meggyőződéssé válik: hogy így és nem 
máskép. 

És én nem tudok esetet, hogyha egy nemzet 
valódi bölcseit követte, hogy azt siker és áldás ne 
követte volna. 

És valóban a mint boldog azon nemzet, mely
nek ily bölcsei vannak, rígy szerencsések azon 
népvezetők is, kiknek háta mögött oly nemzet áll, 
melyet helyzetéről föl lehet világosítani, mert va
lódi nagyságra csakis ily nemzet emelkedhetik. 

A jelen tárgyat oly fontosnak tartom, misze
rint kívánnám, hogy ez a nemzet meggyőződésévé 
váljék, hogy vérébe menjen á t : hogy igy és nem 
máskép. 

Megmondom, mért tartom ezt szükségesnek, 
különösen most. Egyrészt, mert a tárgy végtelen 
fontos és uj, s igy kötelessége a képviseletnek az 
országot erről minél bővebben fölvilágosítani. 
De szükséges másrészt azért is, mert mióta a 
nemzet él, annak közjoga, régi és uj törvényeken 
alapuló szabadsága soha oly tisztán kifejtve, a 
nemzet elé oly világosan, kézzel foghatókig ál
lítva nem volt, mint az 1861 és 186%-diki or
szággyűlések fölirataiban, és soha ezt mohóbban 
lelkébe nem szítta a nemzet, mint most, soha en
nek tisztább öntudatára nem jutott, mint most. 

Midőn tehát egy oly munkálat kerül az ország
gyűlés elé, mely Magyarország államjogán vál
tozást akar tenni: ne csodálkozzunk, ha az ország
ban imitt-amott aggodalmat látunk; sőt csak örül
hetünk rajta, mert világos tanúsága ez, hogy a 
nemzet érzi és Őrzi jogait, és ha szivesen követi is 
elismert vezéreit, de szereti magát általok fölvilá-
gosittatni. 

Es én meg vagyok győződve, hogy ugyanazon 1 
kéz, mely oly remekül ecsetelte a nemzet alkot
mányát, s mely oly tiszta tükröt mutatott a nem
zet elé , ugyanaz meg fogja a nemzetet arról 
győzni, hogy alkotmánya veszélyeztetve nincs, s 
hogy ez átalakulás életünkkel összefüggő szüksé
gesség : mert igen bölcsen monda egy izben-igen 
tisztelt hazánkfia DeákFerencz,hogy az 1861-diki 
országgyűlésnek föladata volt bebizonyítani, hogy 
nekünk igazságunk van; de miután az ausztriai 
monarchiát szükségességnek tartó Európa az ab-
stract igazságokra nem sokat ad , a mostani or
szággyűlésnek föladata bebizonyítani, hogy a ma
gyar alkotmány összeegyeztethető az ausztriai mo
narchia fenállásával, és ezt Európa talán sziveseb
ben hallja. 

Azoktól, kik nem csak csorbítva látják a ma
gyar alkotmányt, hanem veszélyeztetve a szabad
ságot is, kérdem : mutassanak nekem nemzetet Eu
rópában, sőt talán most már az egész világon, 
olyan önállót, melyet nem csupán a nagyhatalmak 
féltékenysége tart fön! Hol van szabadabb alkot

mány, mint a magyar lesz ezen alapokon is ? Még 
az angolt sem veszem ki. 

A kik pedig ez alapon a magyar nemzet jö
vendője fölött esnek kétségbe, azoktól is azt kér
dem : mutassanak nekem nemzetet, a mely bajo
sabb helyzetben, önállóban birta volna védel
mezni és fentartani alkotmányát, mint a magyar ! 
Bizony nem csupán az által, mert sok törvényei 
biztosítják ezen alkotmányt, hanem és leginkább, 
mert kebelében a szabadság iránti érzetet hiven 
megtudta őrizni.Ha ez eddig történt, ugyan van-e 
jogunk azt gondolni, hogy ezután nem fog történni? 

Tehát ezen munka alapján voltaképen mitől 
is féltjük magunkat vagy alkotmányunkat? Az 
absolutismustól ? Hiszen épen ennek haldoklása 
a mi uj életünk. A lajtántuli népektől? Erre 
megjegyzésem, hogy ott vagy sikerül a valódi al
kotmányt behozni, vagy nem. Ha nem sikerül, 
maradunk a réginél; ha sikerül, azt hiszem, egy al
kotmányos nemzet a másiknak tartós ellensége nem 
lehet, és azt hiszem, hogy azon nép, a mely rész
ben a magyarnak fogja köszönhetni alkotmányos 
életét, se közönvös . se ellenséges nem lehet az 
iránt, kiben szabadabb életének legfőbb táma
szát látja. 

Mind erre még azt is lehet mondani: De ha 
Ausztria általunk megerősödik, majd újra ellenünk 
fordítja fegyverét. Igen, de ha megerősödik ál
talunk ő, megerősödünk ezen alapon mi is, és az 
arány jövendőben bizonyosan előnyösebb lesz ré
szünkre, mint volt eddig. (Helyeslés a középen.) 

De van itt egy magasabb históriai szempont 
is. (Halljuk!) 

Könnyű volna bebizonyítani, hogy mióta a 
történet emlékszik, azon államnak, mely Közép-Eu
rópa délkeleti részén, vagyis a Duna völgyében 
alakult, mindig azon föld volt súlypontja, melyet 
ezer év óta Magyarországnak hivnak. S ha néha 
Ausztria természet elleni vágyai és Németországra 
való nehezkedése egyrészt, és másrészt a török hó
dítás ezen súlypontot megzavarni látszott is, vala
hányszor a monarchia ez által válságba jutott, min
dig itt kereste és találta a fő erőt. 

A sokat megzavart súlypontnak utolsó nagy
szerű érvényre emelése és természetes medrébe 
való terelése az 1848-diki törvények és moz
galom. 

Nincs tehát semmi kétség, hogy bármi elemek
ből alakul itt. egy monarchia, annak súlypontja 
ezen föld lesz; csak az a kérdés, fogják-e ezt Szent 
István koronájának és alkotmányos országainak 
hívni? Ha a sors által nekünk nyújtott alkalmat 
megragadjuk, akkor igenis annak fogják hivni, 
mert csak kezünket kell kinyújtanunk és a gyümölcs 
belé hull. Veszteni való idő nincs. 

Megvallom, ilyen körülmények között nincs 
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annyi bátorságom, hogy a kínálkozó alkalmat visz-
szautasitsam. 

Mert nem szeretném, ha hazám azon bajvívó
hoz volna hasonló, ki szivében érezve a veszélyes 
szúrást, csak hogy jó hírének, nevének eleget te
gyen, szép állást foglalt, s hogy vérző sebét elta
karja, köpenyébe burkolódzott, szép redőkbe illesz-
té, vállára vetette, csak azért, hogy a néző nagy 
közönség megtapsolja, mily szépen, idomosan, sza
bályosan, törvényesen tud meghalni! (Elénk tet
szés a középen. Nyugtalanság a bal oldalon.) 

Miután tehát látom, hogy ezen munkálatnak 
még csak embryója már is annyi eredménynyel 
volt, hogy hazánk uj életre serken, hogy itt ma
gunk előtt látjuk megtestesülve a felelős magyar 
minisztériumot; miután látom, hogy már ezen emb-
ryo szerint alakul a monarchiának másik része is, s 
hogy Magyarországnak egy-egy legnagyobb ve
szedelme, a bécsi állam minisztérium, ennek hatása 
alatt már is megsemmisült; miután látom, hogy majd 
egész Európa üovözli a monarchiát e téren, s csak 
is azok boszankodnak a külföldön, kik ezen átala
kulásban önző tervök meghiúsultát látják ; miután 
meg vagyok győződve, hogy ezen terv által nem 
csak a magunk fölötti hatalmat ragadjuk ke
zünkbe, hanem ha eszélyesek leszünk, Közép-Eu
rópa népeire is jótékony befolyást gyakorolhatunk : 
habozás nélkül, nyugodt lelkiismerettel,' biztos re
ményben a jövő iránt mondom, hogy ezen mun
kálatnak irányát átalánosságban magamévá te
szem. {Éljenzés a középen.) 

DimitrieviCS MiloS j e g y z ő : Madarász Jó
zsef! 

Madarász Józse f : T. ház! Magyarország 
függetlenségének, önállóságának, állami életének 
kérdése az, mely küzdelmet követel életre halálra. 
(Zaj. Nem halljuk!) Voltak e nemzetnek szenve
désteli harczai csatatereken, voltak vészteljes ta
nácskozásai. . . (Zaj. Nem hallunk egy szót sem ! Han
gosakban!) Bocsánatot kérek, hogy közbeszólok. 
Méltóztatnak emlékezni, hogy egészségem szaká
ban bizonyára föl szoktam emelni hangomat, a 
mennyire csak tudám. Most, lehet hogy tisztán az 
anyagi test tört meg, de lehet, hogy megtört a 
lelki szenvedés is. Legyenek tehát szívesek, hazánk 
e legnevezetesebb korszakának kérdésében, béke-
türésök által lehetővé tenni azt, hogy beszédem, 
bár hangom gyenge, melyet azonban tőlem telhe
tőleg emelni fogok, hallható legyen. (Halljuk! 
Haüjtík !) 

Voltak vészteljes tanácskozásai országos termei
ben; de ezredéves történelmében, és törvényköny
veiben hazámnak nem akadtam, a mostanit kivé
ve, egyetlen egy oly munkálat elveire sem, me
lyek haladás helyett visszaesést, a fejedelmi hata
lom alkotmányos korlátozása helyett a korlátozás 

] tágítását állapítanák meg. De leltem biztosítékait 
I annak, miként dúlt ugyan irgalom nélkül a hata-
! lom, de a mint elviharzott a szilaj vész, a nemzet 
[ országgyűlése sietett nem eltörülni az absolut ha

talom érdekében a hon függetlenségét, de inkább 
ép az absolut hatalom megtámadásai ellenében 
biztosítani megrohant és meg is rongált ugyan, de 
önmaga az ország által föl nem adott önálló állami 
éltünket. A mohácsi vész óta kezdődtek hazánk
nak rendszeresített nyomorai, mert a nemzet nem 
birt fölemelkedni az igazságos Mátyás korának 
azon nagyságához, miként oly fejedelmet választ 
vala királyul, ki csakis kizárólag Magyarország
nak leende királya, és mert a Habsburg-házból 
választván fejedelmeit, azok pedig előbb a római 
birodalom császárai, később a német szövetség 
tagjai levén, örökös tartományaik érdekének alá
rendelek hazánk jóllétét. És mégis, ha a több szá
zados nyomorban, ha ama gondolatra: mi lehet 
most szegény, nyomorult hazánkból, ha ennek 
minden ereje szellemi és anyagi fölvirágoztatására 
fordittatik? ha szivünk összeszorul is fájdalmában, 
be kell ösmernünk, hogy őseink sokat érő jogo
kat adtak ugyan föl, de hazánk önálló független
ségét nem adták föl soha. Több izben kisértetett 
meg a nemzetnek önálló állami életéhez való ra
gaszkodása, íme I. Lipót kora volt a leg-
rémletesb, s daczára ennek, meg nem törheté a 
nemzetnek ragaszkodását függetlenséghez. I I . 
József alatt szelidebb volt a kísérlet. E fejedelem 
nemes jelleme megkimélte a véráldozatokat, és 
mégis halála után, mintegy fölvillanyozva, a nem
zet kimutatta az 1791. törvényekben az európai 
polgárosultság és alkotmányos szabadság iránti tör-
hetlen ragaszkodását. I. Ferencz alatt még szelí
debb volt a kísérlet, és íme önmaga a fejedelem 
elismerve atyai szive fájdalmát a volt törvényte
lenségek fölött, az 1827-diki 3.t. cz.-ben kijelente
tett, hogy „a király és az ország boldogsága a 
törvények szigorú megtartásán és sértetlenségén 
alapszik." 

Es mégis, uraim! mi történt az 1827-ki tör
vények meghozása után 21 évvel ? Nem bolyga
tom a történteket; de tudom, hogy hazánk alkot
mánya föl lőn függesztve, hazánk ügye meghódí
tott tartományként kezeltetett. mígnem 1861-ben 
összehivatott az országgyűlés, és a hatalom paran
csok! a nemzetnek, irja be törvénykönyvébe azt, 
mit az erőszak nem eszközölhetett. 

A nemzet képviselői tiltakoztak a törvényte
lenségek ellen, és követelve, hogy az absolut hata
lom minden fenlévő maradványai megszüntesse
nek, nyilvániták, hogy egyezkedés és tanácskozás 
addig lehetetlen; és kérték az alkotmány teljes 
helyreállítását. Az országgyűlés szétparancsol-. 
tátott. 
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Öt évi súlyos szenvedés után újra egybehi- ' 
vatott az: és mit kellé tapasztalnunk ? Azt, hogy 
ez évben — noha még akkor a minisztérium sem 
volt kinevezve, noha ép ugy volt meg az absolut 
hatalomnak minden maradványa, mint 1861-ben, 
— mégis 1861-ben kimondott elveink ellenére jó
nak látták kiküldeni a képviselők azon küldött
séget, melynek munkálata a mai vitatkozás tár
gya, és mely munkálat elvei olyanokat ajánlanak 
a képviselőháznak elfogadás végett, milyenek, 
a történet és törvényeink bizonyítása szerint, még a 
tisztán nemesek által választott karok és rendek 
országgyűlése elé királyi előadásokként sem 
terjesztettek a kormány által soha elő. (Fölkiáltá
sok a szélső bal oldalon: Igaz! Úgy van !) 

T. ház! Ismerem én a pár évtized óta elha
rapózott és a haza sok jeleseit is téveszmékre ve
zetett absolut rendszer irányzatának vészeit; is
merem hazánk középvagyonu egyéneinek majd
nem elszegényedését; ismerem a hivatalokért esen-
gők kiszámithatlan seregét; és így hazámnak e 
közinségéből és közerkölcsi sülyedésébó'l eredő 
nyomorát nem birom kicsinyleni; de ismerem 
egyúttal nemzetemnek az 1848-diki törvényekkel 
körülsánczolt alkotmányhoz való ragaszkodását: és 
nemzetemnek e határozott akaratára támaszkodva 
kelek megtámadni a bizottsági többség munkála
tának elveit. 

Nem támadom meg a t. képviselők szándé
kát, sem hitét: a hit mindenkié, önmagáé ; de jo
gosan megtámadhatom a hit alaposságát és a mun
kálat elveinek helyességét; és ismerve a parla
menti azon kötelességet: nem támadni egyéneket 
soha, de igénybe véve a jogot, hogy a kimondott 
nézeteket lehető erélylyel támadjam meg, csak
is a mennyiben némi idézeteket czélszerünek látok 
fölhozni, annyiban a nevek fölemlitését nem né1-
kül űzhetem. 

Jól tudom, uraim, mikép hazánk átalakulási 
korszakában különösen bátorságunknak hallgat
nia kell az okosság szavára; de tudom azt is, hogy 
tántorithatlanoknak kell lennünk a kitartásban, 
mert egyesek , mint nemzetek, minden haladást, 
minden alkotmányos vívmányt csak kitartással 
biztosítottak magoknak. 

Indítványom igazolására három fő kérdést 
tartok megvitatandónak: először kiegészítő része-e 
Magyarország az osztrák birodalomnak, vagy ön
álló külön birodalom ? másodszor, van-e Magyar
ország törvényeivel kötelezve az örökös tartomá
nyok kül- s belellenségei elleni védelmére? har
madszor, föladatik-e a bizottsági többség munká
lata által hazánk alkotmánya, föladatnak-e tör
vényeink vagy sem? 

Az első kérdésre : kiegészitő része-e Magyar-
EÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % . IIL 

ország az osztrák birodalomnak ? két ellentétes biro
dalmi tan áll előttünk. 

A bizottsági többség tana szerint Magyaror
szág megosztandván a legfönségesb s eddig kizá
rólag bírt jogokat az örökös tartományokkal, ké
pezne egy hason jogú felet, paritást, a másik ha
son jogú felet képeznék a megmaradt örökös tarto
mányok. És e két hason jogú fél , paritás, 
képezné a birodalmat, az osztrák birodalmat. 
Szabatosan jelezve tehát : a bizottsági többségnek 
tana a közosztrák birodalmi tan, kiindulási pont
jául véve a pragmatica sanatiót. 

A másik birodalmi t an , melyet én követek, 
az önálló független Magyarország birodalmi tana, 
a mely és az örökös tartományok, mint külön bi
rodalom, között egyedüli törvényes kapocs a feje
delem ugyanazonossága. Szabatosan jelezve tehát: 
e tan nem egyéb, mint az önálló magyar biroda
lom tana. Kiindulási pontom minden, nemzetem 
törvényeivel és így az 1723-mal is biztosított Sz. 
István koronája birodalmának önállósága. 

Vitassuk már most meg, t. képviselők, melyik 
e két birodalmi tan közül helyesebb, jogosabb és 
életrevalóbb? Megismerem, miszerint P . s t belvá
rosa érdemes képviselője. Deák Ferencz úr, 186fi. 
évi február 22-dikén már e közbirodalmi tan felé 
hajlott, azt mondván: „Ugy tekintem én a birodal
mat s annak két külön álló, de egy ezélra egye
sült országait, mint egy ívnek két erős oszlopát. 
Biztosan nyugszik ezek fölött az iv, melyeken a 
trón áll." No természetes, nem gondolhatta ak
kor a képviselő úr, hogy nem egészen öt hó lefo
lyása alatt, s az általa oly erősnek hitt egyik osz
lopot ugy megrongálja Königgratz, hogy Velen-
cze — a tengerek királynéja — abból kidől, és a 
többi még megmaradt halmaz sem képezheti többé 
az annyira biztosnak hitt iv oszlopát. De én azt 
hiszem, hogy a t. képviselő úr önmaga is be fogja 
látni, hogy az egy birodalom és egy trón felé haj-
Iás csakis szóvirágként használtatott akkor : mert 
önmaga az igen t, képviselő úr a 61-diki fölirat
ban monda, és a t. ház elfogadta, hogy „Ausztria 
császárja egyszersmind Magyarország királya, de 
nem ugy s nem azért, mert császárja Ausztriának, 
hanem egyedül azért, mert a pragmatica sanctió 
szerint a két külön trón azon egy fejedelmet illeti." 

Én erősen hiszem, miután a képviselő úr által 
kiindulási pontul választott pragmatica sanctió 
két külön birodalmat és igy két külön trónt is kü
lönböztet meg, önmaga a képviselő úr által válasz
tott kiindulási pont ellenkezik az egy birodalom és 
egy trón eszméjével, és igy a bizottsági többség 
közosztrák birodalmi tanával. 

Megengedem, miként önálló birodalmak és 
trónjaik beolvadhatnak egy birodalomba és egy 
trónba, de ez vagy csak erőhatalommal, vagy be-
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leegyezéssel létesíthető; ennek azonban törvényes 
oklevél a következménye; és miután itt erőszak
ról most szó nincs, ama törvényes tény pedig, 
hogy Magyarország lemondott volna régi függet
lenségéről, hála ég! ez ideig még föl nem mu
tatható : az osztrák birodalmi tan jogos voltát és 
helyességét annál kevésbbé ismerhetem el, mert I. 
Ferencz önmaga, a midőn az osztrák császári czi-
met fölvéve az osztrák birodalmat alkotta, a füg
getlenségökre mindig éber figyelemmel őrködő 
Magyarország karait és rendéit biztosította, hogy 
Magyarországnak előbbi önálló állami élete fen-
marad. 

A kik, uraim, az osztrák birodalmi tant föl
állítják és elfogadják, azok Magyarország önálló
ságát csak szóval tarthatják fen, de valósággal 
nem; biztosithatnak az országnak csekélyebb tar
tományi önállóságot, de meg nem menthetik Ma
gyarországot attól, hogy érdekei az osztrák biro
dalom érdekeinek ha föl nem áldoztatnának, lega
lább is alá ne rendeltessenek: mert senki sem 
tagadhatja, hogy a fele rész az egész érdekében 
csak is alárendelten intézkedhetik, s a mely or
szág csak alárendelve intézkedhetik, annak önálló
sága csak névleges lehet, 

A kik tehát az osztrák birodalmi tant elfogad
ják, s Magyarország önállóságát is állítják, azok 
önmagokkal ellenkezésben vannak: mert a mely 
ország egy birodalomnak csak hasonjogu fele, az 
a birodalom közös czélu ügyeiben csak is a másik 
paritással együtt intézkedhetik; az együtt intézke
dés lehet minden más, de önintézkedés nem lehet; 
s a hol önintézkedés nincs, ott nincs önállóság. 

A ki tehát az osztrák birodalmi tant elfogadja, 
az nem hivatkozhatik a pragmatica sanctióra mint 
kiindulási pontjára: nem 1-ször azért, mert az kü
lön birodalomként különböztette meg Magyarorszá
got, külön az örökös tartományokat; nem 2-or 
azért, mert az kikötötte Magyarország régibb füg
getlenségét ; és nem 3-szor azért, mert az osztrák 
birodalmi tan fölállítása, ellentétes Magyarország 
önállóságával és souverainitásával, mert a birodal
mi tan Magyarország eddigi kizárólagos souve-
rainsége legfenségesb jogait, a, kül, had, pénz, és 
külkereskedelem ügyeit a birodalomnak adja föl ; 
a kik tehát az osztrák birodalmi tant elfogadják, 
azok föladják Magyarország önállóságát, föl souve-
rainségét: mert birodalmi tanuk elfogadása után 
Magyarország nem lesz többé az, a mivé a prag
matica sanctió rendeli, souverain állam , nem lesz 
fenségi jogokkal bíró önálló állam, mint volt; de 
lesz az összes fenségi jogokat bírandó, a souverai-
nitást gyakorlandó osztrák birodalom tartománya. 

A bizottság többségének osztrák birodalmi 
tana tehát hazánkra és alkotmányára nem csak 
kárhozatos, de önmagával a bizottság által kiin

dulási pontul választott pragmatica sanctióval el
lenkező ; és így önkiindulási pontjok által törvény
telenné jelölt eszme. 

Nézzük most már, t. képviselők, azon birodal
mi tant, amelyet én követek. 

Az önálló, a külön magyar birodalomnak ta
na az, mely, a fejedelem ugyanazonossága, a törvé-
vényes kapcsolat mellett, törvényes. Az hivatko
zik egyúttal a pragmatica sanctióra és 1723-dikára, 
de nem kiindulási pontul, hanem csakis mint ezred
éves önállóságnak és függetlenségnek kikötött biz
tosító tenyéré. 

Én azt hiszem, t. képviselők, nincs senki, nem 
csak e hazában, de széles e világon — ki csak egy 
kevéssé is jártas Magyarország történetében — ki 
azt merné állítani, hogy Magyarország, addig a 
mig fejedelmeit a Habsburgházból választotta, 
nem volt önálló; nem hiszem, hogy tagadni merné 
bárki, hogy háborút viselhetett, békét köthetett^ 
egy szóval birt az önálló államok minden kellé
keivel. Ismét azt mondom tehát, hogy ez önál
lóságot bármely állam csak akkor nem bírja, ha 
arról lemond. Kérdem már most a t. képviselőhá
zat, hol van azon törvény, melyben Magyaror
szág azon régibb függetlenségéről, önállóságáról, 
élete legfőbb biztositékáról és kellékeiről lemon
dott? U g y hiszem, be fogják látni a t. képviselők, 
hogy ily törvény nines. (Zaj a jobb oldalon.) Mi
vel tehát ily törvény nincs, a mely világos sza
vakban azt mondja, hogy Magyarország régibb 
önállóságáról lemond, ennek következése, és pe
dig megtámadhatatlan következése, az, hogy Ma
gyarország a Habsburgházbeli királyok megvá
lasztása után is régibb függetlenségének kiköté
sével önállóságát biztosította; és ha ezzel ellenkező 
törvényt föl nem mutathat, én fölmutathatom az 
1723-dik és 1715-diki törvényeket, melyekben e 
függetlenség ós a régibb függetlenség biztosíttat
tak. Mert azt állítani, hogy 1723 korlátozza 
Magyarországnak a közbirodalom irányában ön
kormányzatát, nemzetközi jogait , önmagában 
ismét ellentétes. Mert nézzük ama törvényt, mi
nő lemondás és minő korlátozás találtatik abban ? 
En két lemondást lelek benne. Az egyik: a nem
zet lemond szabad király-választási jogáról bizo
nyos magszakadások esetéig; és e részben korlá
tozta magát a nemzet. A másik lemondás: a fejede
lem lemond az örökös tartományokra nézve elébbi 
rendelkezhetési jogáról; ez korlátozza a fejedelmet. 
Több korlátozást én e törvényben nem látok ; de 
látom a függetlenség fentartása általi hivatkozást 
arra, miként Magyarország óhajtotta a Habsburg
házi fejedelemnek királylyá választatását, de óhaj
totta egyuttalazon önállóságát is, melyet e válasz
tás előtt és régebben is birt. 

U g y hiszem, képviselők, megítélhetik önma-
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gok, megítélheti a nemzet és az egész világ, mi
ként a bizottsági munkálatban előadott birodalmi 
tan Magyarország törvényeivel, történelmével, szo
kásaival nem ugyanazonos, és egy uj közjogra 
épített; míg a magyar birodalmi tan mind Magyar
ország törvényeivel, mind annak történelmével, 
a nemzetnek hajlamaival és szokásaival is meg
egyező. 

A mi a második kérdést illeti: van-e Magyar
ország kötelezve az örökös tartományok kül- és bei-
ellenség elleni védelmére ? erre nézve azon kérdést 
vagyok bátor a t. házhoz intézni: van-e oly tör
vény, mely azt világos szavakkal parancsolja ? 

Én azt hiszem, senki sem fogja megtámad
hatni azon állításomat, hogy ily törvény ismét 
nincs. 

Mivel tehát ily törvény nincs, következik most 
már azon másik kérdés : van-e Magyarország oly tör
vényszerű helyzetben, mikép törvényekből követ
keztessen , vagyis törvényeket magyarázhasson ? 
U g y hiszem, a t. képviselőház előtt ép olyismerete-
sek hazánk törvényei e részben, miként előttem, 
és így ép ugy tudják, mint én, hogy e helyzetben 
jelenleg Magyarország nincs. E térre lépni, képvise
lők! oly előzmény volna, mely minden újból 
koronázandó királynak megadhatná az alkalmat, 
a koronázás előtt a nemzetnek még megmaradt 
alkotmányos jogai fölötti küzdelemre lépni. 

Á védkötelezettség eszméjét, uraim! először 
Pest belvárosa érdemes képviselője Deák F . által 
hallottam fölemlittetni 1866. febr. 22-én. Az akkori 
beszédének három tételére figyelmezvén, azt monda 
az érdemes képviselő úr akkor elsőben is, hogy 
ki van apragmatica sanctióban határozottan és vi
lágosan fejezve az elválhatlanul és föloszthatlanul 
együtt birtoklás és ennek következtében a közös és 
kölcsönös védelem elve. Beszéde második részében 
azt monda: ,,Inkább akartam mégis a pragmatica 
sanctióban kifejtett közös védelem, és az ebből 
származó közös biztonság eszméjét venni föl a föl
iratba.'*' A harmadik tételben pedig ezt mondja: „A 
közös és kölcsönös védelem kötelezettsége, melyet 
egymás irányában elvállaltunk." 

T. képviselők! Ha figyelemmel kisérem Pest 
belvárosa érdemes képviselőjének ebbeli mondatait, 
azt találom, hogy ez nem volt egyéb, mint törvé
nyes alap, törvényes szin keresése és az 1861-ben 
fölállított egyedüli törvényes personal unió és az 
186 % -ki szorosabb-kapcsolati unió közti ingado
zás; figyelemmel kisérve azonban az 1723-ki tör
vényt, vizsgáljuk, uraim, vajon maga azon tétel, 
melyből ama következtetést Deák Ferencz úr le
származtatja, oly világos-e, miként nem eshetik 
magyarázás alá. és az esetben, ha az országgyűlés 
törvényes intézkedhetés esetében volna, nem kel
lene-e azt szintén magyarázni? 

Ő az elválaszthatlan együttbirtoklásra alapi-
totta következtetését. Már most a ki fölriasztva ama 
következtetések által, be akart hatolni az 1723-ki 
törvénybe, föltalálhatta, hogy az I. t. ez.-ben e két 
szó együtt sehol elő nem fordul. Fordul elő az el-
választhatlanság 3-dik szakaszában ez I. t. czikk-
nek az örökös tartományokra nézve; tehát külön ; 
és fordul elő a 4-ik szakaszban a föloszthatlanság-
Magyarország és kapcsolt részeire nézve külön. A 
2-ik t. ez. 7-dik szakaszában előfordul egyetemesen 
mindakettő, de arra nézve meg nem lehet állítani, 
hogy az Magyarország és az örökös tartományokra 
nézve oly szabatosan volna kifejezve, mert a 7-dik 
szakaszban ellenkezőleg csak is az örökös tarto
mányok viszonylataira vonatkozható, mert közbe
veti a t. ez. e szavakat: ,,ac una a , és csak ezután 
jön Magyarország kapcsolt részeivel. 

Én egyébiránt erre határozott érvet fektetni 
nem is akarok ; csak azt akartam kimutatni, 
hogy önmaga azon tétel is, a miből következtetni 
akar Pest belvárosának érdemes képviselője és a 
többség munkálata, nem oly önkényt folyó, nem oly 
tiszta, szabatos és világos, hogy abból valamit le
következtetni lehetne. 

1723-ban, képviselők, se az nincs kimondva, 
hogy az örökös tartományok kötelesek védeni Ma
gyarországot, de még kevésbbé van kimondva az. 
hogy Magyarország- volna köteles védelmezni az 
örökös tartományokat kül- és bel ellenség ellen. 
Hogy ezt nem is lehet se érteni , se következ
tetni, bizonyítja önmaga a minden törvény alkotá
sának czélja és a történelem. 

A történelem alkotásának czélja ellenkezik a 
bizottsági többség munkálatával. Mert miért alkot
tatott ama törvény ? Azért-e, hogy az értessék alatta. 
a mi ott kifejezve nincs, a védelemkötelezettség'? 
vagy azért-e, hogy ne az értessék alatta, a mi ki
fejezve van, Magyarország önálló függetlensége? 
Nem. A törvények alkotásának czélja, uraim, az, 
miként minden törvény alatt csak azt lehet, és csak 
azt jogos érteni, a mi világos szavakkal benne ki
fejeztetik, és azt se jogosan , se helyesen nem 
lehet érteni, a mi világos szavakkal kifejezve nincs. 
(A szélső bal: Igaz! Ügy van!)Mivel tehát az 1723 
védkötelezettségről nem szólt , az által akar
ták megmutatni azt, hogy nem is akarták azt; és 
mivel kikötötték a függetlenséget, akarták az ön
állóságot, a mely a védkötelezettséget nem is engedi. 

Ezt bizonyítja, képviselők ! maga a történelem 
is : megmutatá, uraim, azért, mert ugy hiszem, mi, 
a kik most élünk, egyikünk sem fogja igényelni 
magának azt, hogy mi inkább tudjuk, mit értettek 
1723-ban ama törvényekben. Azt hiszem,azok, kik 
akkor éltek, vagy pedig 18 évvel későbben élhet
tek, minden esetre jobban fogják tudni, akarták e 
a védkötelezettséget, vagy nem. 

44* 
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Legyenek szívesek meghallgatni, M. Terézia I 
királyné miként hivta föl Magyarország rendéit a J 
legelső esetben. M. Terézia így szólt Magyaror
szág karai- és rendéihez: „Ügyeinket minden rész
ről veszedelmek környezik, melyeket, mivel ál
tala kedvelt Magyarország is fenyegettetik, a ne
mes rendek előtt tovább eltitkolni nem akarunk. 
Veszélyben van az ország koronája, veszélyben sa
já t személyünk s kedves gyermekeink. Elhagyatva 
mindenkitől, Magyarországnak a történelem által 
oly híressé vált fegyveréhez, ősi vitézségéhez fo
lyamodunk. Hűségükre bizzuk magunkat és gyer
mekeinket, bennök helyezzük minden reményein
ket, azon szilárd hittel vigasztalván magunkat, hogy 
minden kitelhető tanácsukat és segélyüket meg-
nem vonandják." T. képviselők! Hiszen Ítéljen a 
t. ház bölcs belátása szerint; de azt hiszem, hogy a 
történelemnek e műve, a királynőnek önmagá
nak a nemzethez segedelemért folyamodása kizár 
minden oly fogalmat, mely 1741-ben, meg 1723-
ban követelhette volna a védkötelezettséget. Ú g y 
hiszem, az előadottak után világos, miként a véd
kötelezettség nemhogy lekövetkeztethető az 1723-
ból, de az álta halomra döntetik. 

Áttérek a harmadik kérdésre. Föladatik-e a bi
zottsági többség munkálata által Magyarország al
kotmányos elve, vagy föladatnak általa törvénye
ink? E tekintetben, úgy hiszem, a legfőbb pontok
ban össze kell hasonlítani a munkálat elveit Magyar
ország törvényeivel: ha ugyanazonosak, vagy a mi 
még jobb, azok haladási szempontból fejlődési 
törekvések, akkor nem adatik föl semmi; de ha 
azon törvényekkel nem azonosak, ha azon törvények 
helyébe nem az alkotmányos szempontból kiindu-
dulás czéloztatik, és igy nem haladás, de mitől Is
ten mentsen meg, az én véleményem szerinti visz-
szaesés lenne, akkor a föladás nem tagadható. 

Mielőtt a fő pontokra áttérnék, szabatosan és 
röviden — a közvetett adókról nem is nyilatkozván, 
mert azok is az országgyűlés későbbi tárgyalásaira 
vannak fölhagyva — az államadósságokra nézve 
mégis kötelességemnek tartom néhány szót nyilvá
nítani. 

Én azt hiszem, minden állam hitele attól függ, 
ha kötelezettségeinek minél pontosabban eleget 
tesz az állam. Azon hitem van, hogy kötelezettsé
geinek annál inkább képes megfelelni, minél ke
vesebb teher nyomja. És igy ha azon 4 ezer mil-
líócskaféle osztrák államadósság közösen találtat
nék az országgyűlés által elvállaltatni, azon sze
rencsétlen következtetésben kellene élnem, hogy 
Magyarországnak a mennyi terhet magára vállalna, 
annyival kevesebb hitele lesz. Eltekintve ettől, haj
landó vagyok, hazám régi önálló függetlenségének 
az 1848-dik évi törvényekkel körülsánczolt alkot
mányának teljes valóságos helyreállítása esetében, 

egyszer mindenkorra mindazon pénzbeli segélye
zést szabad ajánlatként megtenni, a mit e részben 
Magyarország megbírhat. De e föltét teljesítése 
előtt és a közös osztrák állam-tartozás elfogadásá
val, mint az a bizottsági munkálatban van, egyetlen 
egy fillért sem adok. 

És most áttérve, t. ház, a főbb pontokra: ezek 
közt első a külügy. Megismerem, uraim, miként Ma
gyarország külügyi jogait, minden külügyek iránti 
jogait mindazon mérvben, a melyben az ez orszá
got 1723-diki törvény szerint megillette, vagy csak 
ritkán vagy egészben nem is gyakorolta. De itt 
jogról lévén szó, azt hiszem, nem tagadhatja meg 
senki, miként az 1681, 1608 és később azt meg-
erősitő 1741. törvény is Magyarországnak külügyi 
önálló befolyását biztosította, melyet a nemzet a 
törvényes fejedelemmel gyakorolt. 1848-diki év
ben nem állitott a nemzet külügyi tárczát; igaz, de 
nézzék meg önök 1848-tól fölfelé a Habsburg-ház 
trónra választatásáig, Magyarország nem minden 
törvényei tíltakoznak-e az ausztriai férfiak kül
ügyi beavatkozásai ellenében ? 

És épen azért, mert 1848-ban azt akarta a 
nemzet, a mi őt jogilag illette, hogy tényleg is biz
tosíttassák, vagyis biztosíttassák az osztrák állam
férfimnak Magyarország külügyeibe való bevatko-
zása ellen, ha azért nem állitott is föl külügyi tár
czát, de igen a felség személye melletti miniszter 
és független felelős magyar minisztériuma által 
akart befolyni önállólag külügyeibe. Azt vagyok 
bátor kérdezni, ha 1848-ban a nemzet ezzel meg
elégedett, az-e a haladás követelménye, hogy most 
ezt is adja föl s állítson birodalmi külügyminisztert? 
Én azt hiszem, hogy ez nem a haladásnak, hanem 
egy államnak önállóságára nézve a visszaesés
nek jele. 

A bizotttság többsége föladja tehát a külügyre 
nézve az országnak eddig ön országgyűlésein ren-
delkezhetési jogát az által, hogy ezt delegatiókra 
bizza; és birodalmi miniszterre bizván, föladja az 
országnak e részbeli önálló önkormányzatát, vagyis 
föladja a minden önálló államot megillető külügyi 
souverainitást. 

A mi a külkereskedelmet illeti: Magyaror
szág azért rendelt 1848-ban kereskedelmi minisztert, 
hogy a minden önálló nemzetet joggal megillető 
kereskedelmet önállóan rendezze és kormányozza. 
A mely ország lemond külkereskedelmének, e 
minden nemzetek pénzbeli életerének önálló inté
zéséről, az lemond egyúttal nem csak kereskedelme, 
de földmivelése és ipara biztosításáról i s ; és mi
vel a bizottsági többség Magyarország ebbeli ön
állólétét is a közbirodalomra és miniszterre óhajt
ja átruházni: az e részbeli föladás szintén nem ta
gadható. 

A mi a pénz- és hadügyet illeti: az 1848-kitör-
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törvények miért rendelték a pénz- és hadügyi mi
nisztereket? Azért , hogy a nemzet ne csak tény
leg, de jogilag is önállóan rendelkezzék vagyona és 
élete fölött; ép azért, hogy az osztrák kormány
férfiak jogtalan beavatkozásai meggátoltassanak. 

Rendelt pénzügyminisztert, mert akarta, hogy 
Magyarország pénzügye elválasztassék az osztrák 
állam pénzügyétől, és önállóan kezeltessék s egye
dül a nemzet érdekében. 

Rendelt honvédelmiminisztertazért, mert akar
ta, hogy a magyar hadsereg teljesen elválasztas
sék az osztrák hadseregtől, és az Magyarország ré
gibb törvényei szerinti önálló hadsereg legyen. 

A nemzet vére és vagyona fölötti kizárólagos 
önrendelkezés és önkormányzás, minden önálló ál
lam alkotmányának legfőbb biztosítékai: e meg-
támadhatlanul jogos és törvényes alkotmányos 
nemzeti kincseket adja föl a bizottsági többség 
munkálata, elvévén az e fölötti rendelkezést még 
az országgyűlésétől is. 

Uraim! Vádolni szoktak bennünket, hogy 
nem bírunk fölemelkedni az uj kor gyakorlati esz
méihez, s nem tudjuk feledni a régit. 

Tisztelem én az uj kor szellemi és annyagí ha
ladásait; de ha az uj kor divó szabadelvüségé-
nek hirdetői az alkotmány gyakorlatát abban ta
lálják föl, hogy eddig önálló, független államnak 
legfenségesb jogai más állammal megosztassanak, 
hogy azután azokat eg37ik állam se gyakorolhas
sa, a mi pedig történnék — itt is a delegatiókkal, 
mert sem Magyarország, sem az örökös tartomá
nyok parlamentjei nem fejthetnék ki s nem élvez
hetnék minden állam legfenségesb jogaiban a sza
badelvű vitatás és határozás jogát — ha a mo
dern szabadelvüség férfiai , abban találják az 
alkotmányosság gyakorlati érvényre jutását , 
hogy a kül-, pénz- és hadügyekben parla
mentek ne, de csakis delegatiók határozhassanak : 
akkor, uraim! igen, én akkor e modern gya
korlati szabadelvüség és alkotmányosság férfiaihoz 
fölemelkedni nem birok; s akkor nem feledhetem 
azt, hogy az angolok már a 12-dik, a magyaroka 
13-dik század elején — amott a magna chartában, 
ini itt hazánkban az aranybullában — hirdették és 
alapították meg az alkotmányosságnak azon gya
korlati elveit, melyeket én feladni nem tudok. Igen. 
uraim! akkor én azt mondom ama modern szaba
delvüség híveinek, hogy eleink a 13-dík és az an
golok a 12-dik században inkább értették már 6 
századdal előbb azt, mi az alkotmányosságnak gya
korlati tana, mint értik ők a 19-dik század vége 
felé; akkor azt mondom, hogy az, a mit ők most 
hirdetnek , alkotmányos visszaesés, és a mit 
akkor eleink tettek, az alkotmányos haladás. 

Bevégezhetem vala indítványom támogatását, 

és még sem tehetem azt. Nem pedig azért, mert 
én tiszelem mindenki meggyőződését, még a poli
tikai következetlenséget sem támadom meg — n e m 
azért, mert a politika az exigentiák tudománya 
lévén, h* annak változtatása hazánk valódi javát 
eszközölné, az meg nem támadható — ; de azon 
tényt, képviselők, hogy Deák Ferencz képviselő úr 
1861-ben mint jogtalant és törvénytelent mutatott 
be a sanctió pragmatikából a personal unión kívül 
minden szorosabb kapcsolatot, törvényeinkkel el
lenkezőnek a véd kötelezettséget; és most 1867-
ben ugyanazon sanctió pragmatikából mint törvé
nyest következteti le a védelem kötelezettségét, s 
ennek kapcsában szorosabb birodalmi összekötte
tést, ennek,uraim illő megvitatását, és annak kimuta
tását, hogy képviselő úr mostani állításai törvény
ellenesek, nem mellőzhetem, annyival inkább nem, 
mert Deák Ferencz képviselő úr, a képviselőház 
többségének tisztelt vezére lévén, ha képes lennék 
bemutatni mostani elvei törvényellenességét, az 
lenne leghatásosabb és legnyomatékosabb bebizo
nyítása mind nemzetem, mind a művelt világ előtt 
annak is, hogy a bizottság többsége munkálatának 
elvei is törvényellenesek. 

Hazánk és önállóságának érdeke forog tehát 
fen , képviselők! A legcsekélyebb féreg is védi 
magát tőle kitelhetőleg a megsemmisítés ellené
ben ; így honom függetlensége érdekében végig 
kell küzdenem egész erélylyel. 

Az 1861-kíföliratok egészben czáfoíataimind 
Deák Ferencz képviselő ú r , mind a bizottsági 
többség kikövetkeztetett elveinek. Belőlök csakis 
azt említem föl, minként e föliratokban foglalvák 
bizonyítékaim. És miként ő tette velem, meg fog
ja nekem engedni Pest belvárosa érdemes követe, 
Deák Ferencz úr, hogy lelkiismeretes kérdést bá
torkodom hozzá intézni. Helyes-e az : hirdetni 
és be is mutatni a nemzet és világ előtt 1861-ben, 
hogy a sanctió pragmatica, és törvényeink Ma
gyarország önállóságát, függetlenségét követelik, 
és ha ezt, ha vére és vagyona fölötti kizárólagos 
önrendelkezését föladná , önmagát semmisítené 
meg, hogy a nemzet védkötelezettségre nem hogy 
kötelezve volna, de sőt az ellen , mint minden 
szorosabb kapcsolat ellen, tiltakozott, hogy 
Magyarország és az örökös tartományok közt 
az egyetlen törvényes kapocs a personal unió? 
és ennek ellenében 1867-ben mint a sanctió 
pragmaticából kifolyót védeni, a bizottsági több
ség elveit is hirdetni, hogy a vérről és vagyonról 
rendelkezést megkell osztani az örökös tartományok
kal, és ez önállóságunkat nem semmisiti meg? 
hogy a nemzet kötelezve van a védkötelezettségre, 
szorosabb kapcsolatot, reál uniót kell teremteni ? 
egy szóval 1867-ben ugyanazon pragmatica 
sanctióból törvényesektil hirdetni azokat, a miket 
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1861-ben ugyanazon pragmatica sanctióval tör
vényteleneknek nyilvánított. 

ítéljen e fölött nemzetünk, ítéljen a művelt 
világ! Én e t. ház engedélyével, bocsásson meg ne
kem Deák Ferencz úr, úgy az őt követő többség, 
hogy emiéköket, zárszavaimat, a történet egyik 
fényes lapjához vezetem. 

Róma, dicsőségének korában, egyszer meg-
bántottnak hitt önfia által vezérelt elleneit látta 
kapui előtt; én hazám önállóságának önálló ál
lami életének, souverainségének kapuja előtt látom 
önöket, kik megosztandók az osztrák közbirodalom- 1 
ban eddig a hon kizárólag birt legfenségesb i 
jogait. 

Volnék nő — jelező mindnyájunk édes any
ját, a hazát — szivem legédesb anyai hangján mon
danám: „Gyermekeim, hagyjátok érintetlenül ha
zátok ezredéves önállóságának kapuját! és ha ál
dozatul kellene esnetek azért, hogy szeplőtlenííl 
adhassátok azt át az utókornak, gyermekeiteknek 
azt, a mit nektek átadtak apáitok, legyen erőtök, 
tudjatok meghalni mind! csak mentsétek meg 
hazátok állami önálló életét S" És ha oly ma
gasztos sziv dobogna e férfiakban, mint akkor do
bogott Róma Coriolanjában: mint amaz Rómát, 
ugy emezek megmentenék hazámat! 

Miként Coriolánnak ott Rómában, ha megtá-
madá azt, édes anyja szivét kellé átdöfnie az első 
tőrnek: lígy itt hazánkban e bizottsági többség 
munkálata csakis önálló állami életünk szivén át 
törhet magának utat. 

Coriolánt ott Rómában átok helyett áldás 
követé, hogy benneteket is áldhasson az utókor: 
legyetek hazánk Coriolánja! legyetek, hogy 
éljen hazánk, mint élt ezredévekig függetlenül ! 
és legyetek, hogy e hazának egyetlen gyermekét 
se mondhassák Magyarország önálló állami élete 
föladójának! (Elénk éljenzés a szélső hal oldalon.) 

T ó t h Vilmos j e g y z ő : Dám Ferencz! 
D a n i F e r e n c z : T. ház! Az előttünk fekvő 

67-es bizottsági javaslat ellen több oldalról nyil
váníttatnak aggodalmak. Ezen, a tiszta hazafiság
ból származó aggodalmak engem se meg nem lep
nek, se pedig a javaslat el-, vagy el nem fogadása 
iránt megérlelt elhatározásomat meg nem változ
tatják. Nem csodálkozom, sőt természetesnek talá
lom az aggodalmakat, mert mindnyájan érezzük, 
hogy e javaslat legdrágább kincsünkről, hazánk 
jövő állásáról és alkotmányunk alapföltételeiről 
rendelkezik. Hisz ha magán életünkben egy szer
ződés megkötéséről van szó. mennyi vigyázattal 
és előrelátással járulunk a szerződés aláírásához. 
Részemről miért ne nyilváníthatnám, hogy ez ag
godalmak bennem is fölébredtek, és hogy kéte
lyeim közepett a történelemhez, a világesemények 

ez itélő bírájához fordultam, és elhatározásomat 
az ottan tett tanúságból merítettem. 

Ha hazánk történetén az időtől, mióta őseink 
a Habsburg-házból az első királyt választák, a mai 
napig végig tekintünk, mit látunk és tapaszta
lunk? Azt, hogy míg hazánk önállása, független
sége és alkotmányunk épsége számos törvény-
czikkelyekben a legszabatosabban körülirvák, ad
dig a legfontosabb közügyeket, mint a pénz-, had-, 
kül- és kereskedelmi ügyeket a bécsi kényuralmi 
kormány magához ragadta, és ezt nem csak az 
ellene századokon folytatott sérelmi politikánk 
daczára, hanem több rendbeli nemzeti harczaink 
után is folytonosan gyakorolta. 

Az államéletünkben annyira fontos, és a sanc-
tió pragmatica nevezete alatt ismeretes 1 7 2 3 : I. és 
II . t. ez., nem különben az 1790. évi X. t. ez. sem 
voltak képesek ez abnormis állapoton változtatni. 

Az előttünk oly becses 1848-ki törvényeink 
kimondották ugyan, hogy hazánknak érintett köz
ügyeit a magyar minisztérium fogja igazgatni, de 
miután ezen ügyek a monarchia legfőbb érdekeire 
vonatkoznak, ezeknek rendezését pedig a későbbi 
törvényhozás föladatául tűzték ki, magát a kérdést 
megoldatlanul hagyták. 

Azt hiszem, nem kell bizonyítani, hogy ez 
idézte elő azon véres harezot, mely a hazaszeretet és 
önfeláldozás tekintetében ugyan egyik legszebb 
lapját képezendi történelmünknek, de melyet vég
eredményben mégis elvesztettünk. Ez idézte elő 
a 'bécsi kormánynak ellenünk 18 éven át folyta
tott beolvasztási politikáját, de melyet azért ő is 
szintén elvesztett. 

Ezen a legnagyobb ellentétben állani látszó 
kérdések méltányos megoldásául szolgáló elveket 
látom a 67-es bizottság munkájában letéve, melyek 
mindegyik fél jogait és kötelezettségeit, az ország 
önállása és függetlensége megóvása mellett, pon
tosan meghatározzák, és melyek, ha mindegyik 
fél őszinteségén alapulnak, tartós életök záloga 
lehetnek. 

De ha hazánk sociális állapontján végig te
kintünk, azt kell mondanunk, hogy ideje, misze
rint ezen ellentétes kérdések megoldassanak : mert, 
ha a rólunk és nélkülünk kormányzat tovább foly-
tattatik, szellemi előrehaladásunk akadályozva, 
földmivelésünk és iparunk tönkre lenne téve, és 
az elszegényedésnek indult nemzet morális erélyé
ben is megfogyatkoznék; holott, ha e 67-es bizott
ság javaslata életerőt nyer, ezen, a bizonytalansá
got a mostani viszonyok közt egyedül gátolni 
képes alkotmányos kormányforma nem csak ha
zánkban, hanem a többi örökös tartományokban is 
biztosíttatik, mert a javaslat egyik alapfeltétele, 
az örökös tartományokban az alkotmányosság és 
felelős kormány behozatala. 
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De mindezeken kivül más okaim is vannak, 
melyek folytán a 67-es bizottság munkájához já
rulok. Ha ugyanis nemzetünk jelen helyzetét, az 
európai népcsaládok közt tekintjük, mit látunk ? 
Azt, hogy a nemzetiségi eszme, a szabadsági eszme 
rovására, előtérbe lép. A nemzetiségi eszme de
lejes ereje által látjuk a kis és szétdarabolt olasz 
tartományoknak egy erős compact testté való át
alakulását ; ezen eszme folytán látjuk a szétszag
gatott német elemet egység felé gravitálni; s végre 
ez eszme folytán látjuk a szláv elemet közvetlen 
körülöttünk ködfátyolként föltűnni. Mind e népek 
a nemzetiségi eszme lényegénél fogva tömörülnek, 
a rokon elemeket magokhoz vonják, s készülőben 
vannak nagy államokká alakulni. Hát mi magya
rok, kik rokon vérfajra széles e világon nem tá
maszkodhatunk, kiket az Isten e földön rendelt 
élni, s kiről már a költő is megjósolá, hogy „itt 
élned, itt halnod kell" : mit tegyünk? Mit tehe
tünk egyebet, mint sorakozni, és 18 évi szenvedés 
után erőnket összeszedni, s míg egyrészt alkot
mányunkra támaszkodva, a szabadság zászlóját 
fenén lobogtatva, a más nemzetiségek jogos ki-
vánatát a méltányosság és igazság alapján kielé
gíteni, másrészt biztos szövetséget kötni, hogy a 
netán bekövetkező európai conflagratio készületlen 
ne találjon, hogy az ne nálunk nélkül és ellenünk, 
hanem általunk is, és részünkre oldassék meg ? 

Minthogy pedig nemzetemet és nemzetisége
met magánál a szabadságnál is jobban szeretem, 
az alkotmányos szabadságot pedig és nemzetisé
gemet, ugy hazám öuállását és függetlenségét a 
67-es bizottság munkálatában megóva találom, azt 
átalánosságban pártolom. (Éljenzés a középen.) 

Dimitrievics Miklós jegyző: Kállay 
Ödön! 

K á l l a y Ödön: T. ház! Az osztrák kor
mány által elkövetett törvénytelenségekre, s nem
zeti megsemmisülésünkre irányzott erőszakosko
dásokra a feledés fátyola vettetett; e fátyolozási 
műtét, ha a tárgyalás alatti munkálatban foglaltak 
törvénynyé alakulnak, az 1848. évi jogos vívmá
nyaink legtöbb részére bátran alkalmazható. Fáj
dalmas , de tanulságos példát fogunk ez által 
Európa szabadságra törekvő népeinek felmutatni, 
bizonyitva, hogy egy nemzet a semmisülhetés 
útjára nem térhet biztosabban, mint ha a szenve
déseket megunva, szükség nélkül, s vajmi csekély 
kilátásokért önmaga adja fel annyi küzdelemmel 
fentartott jogainak legfőbbjét, törvényes függet
lenségét, csak azért, mert az osztrák kormány elég 
eszélyes, elég ügyes vala őt e siralmas útra terelni. 

Valóban, t. ház! csodálatos tünemény az, 
hogy a felséges uralkodóház, mig a spanyol és 
a német birodalmi koronákat birva, hatalmas és 
erős létére kormánya által nem volt képes e nem

zetet a központositás felé irámvozni, bár az a fel
séges Habsburg-ház trónralépté-#fel folytonosan 
állandó czél vala : most, midőn az osztrák csak 
is idegen erővel volt képes e törvényei épségeért 
küzdő nemzetet lefegyverezni, most, midőn Solfe-
rino és Sadova, mint két lidércz ül az osztrák kor
mány szivén, most midőn pénzügyei oly zavar
tak , hogy a belőlök menekülhetést senki sem 
hiszi, most, midőn egyik rendszert a másik után 
volt kényten változtatni, mi a birodalom benső 
nyugalmának épen nem bizonyítéka , most tűnik 

! föl diadalmasan az osztrák kormány rég táplált 
vágyainak reménye nem csak, de ha az ez irányú 
fejlődés ép oly szerencsésen sikerül, mint a kez
det, idő kérdése csak, hogy az öszpontositás tel
jesüljön. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Állítások ezek, s természetesen bizonyításokra 
várnak: sietek hát e kötelességet teljesíteni. 

T. ház! Ki tagadhatja, hogy az 1848-dik évi 
törvények, habár a tökéletesség zenithjét el nem 
érték i s . mindazokat magokban foglalják, mik 
egy nemzetnek politikai kifejló'dhetésére elkerül-
hetlenek? Nevezetesen: parlamentalis kormány, 
nemzeti hadügy, független pénzügy, független 
rendelkezhetés a kereskedelem és ipar felett, hason 
rendelkezhetés a tanügy és sajtó iránt. 

Nézzük már most azon malasztokat, melyek
kel a küldöttségi munkálat nemzetünket boldogí
tani akarja. 

A hadügy dcvalváltatik az ujonczok meg-
I szavazhatás védrendszer megalapitásá-
! r a : minthogy pedig a czélba vett védrendszer, 
| mely remélhetőleg nem sokára a ház asztalára ke-
! rül, az ujonczállitás jogát, mint a megállapítandó 

katonáskodás rendszerével meg nem egyeztethetőt, 
meg fogja szüntetni, a magyar országgyűlésnek a 
hadügyre egyenes befolyása megsemmisül, s a 
magyar sereg fölött, mint a javaslat szériát az 
osztrák hadsereg kiegészítő része fölött, rendelke-
zendik a közös miniszter, mint a királyra ruházott 
hadügyi jogok kezelője. Hogy ily rendszer mellett 
a magyar harczra lelkesüljön, s életét oly érde
kekért, melyek nem az övéi, örömmel áldozza, leg
alább kétséges; hogy pedig ily eset bekövetkez-
hetik, az elfogadandó közös védelem eszméjénél 
fogva, az bizonyítja, hogy ma már a diplomatia 
ügyességétől függ a védelmi harczot támadóra, a 
támadót védelmire átalakítani. Az olasz háború 

| bizonyítja, hogy Ausztria szívesen nem támadott 
volna, s mégis ő támadott előbb, s a védelmi 
harcz támadóvá lett. Harczolni lesz hát kénytelen 
mindazon háborúkban, melyekbe Ausztria magát 
bekeverné, vagy melyeket kezdeményezni jónak, 
lát, s hiszem, nem tévedek, ha a jelen úgynevezett 
restitűtiot is a mondottak következéseinek ismerem. 

A pénzügy körüli jogokat csak kevés rész-
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ben fogja országgyűlésünk gyakorolni. A diplo-
matia s a serege szükségleteire szükséges költségek 
közösen határoztatnak meg ; az indirect adó ne
meinek meghatározása, melyek nagy részét teszik 
az összes adózásnak , közös megállapodás tárgya 
leend; a vámok külön kezelésére kevés a remény, 
minthogy a vámok ki által leendő kezelése szintén 
közösen fog elhatároztatni; s mindezen jogcsonkulá-
sok koronájául nem magunk által egészen függet
lenül, hanem kölcsönös egyezkedés utján elválla
landó államadósságok után járuló kamatösszegből 
évi járulékot vállalunk, s az által is, hogy az ál
lamadósságok tőkéjét megoszthatónak nem véljük, 
az elválaszthatlan és oloszthatlan elv diadalául, az 
öszpontositásnak egy embryoját teremtjünk. 

Meg kell még említenem, hogy a közös ter
heket azon esetre, hahogy az országgyűlések ki
egyezkedni nem tudnának, ő felsége fogja megha
tározni, s azzal a királyi hatalom, mely ugy is tel
jes és korlátlan vétóját gyakorolja, egy nagyfon
tosságú joggal ruháztatik föl. 

Elég legyen ennyit hasonlat kedvéért fölhoz
nom. U g y hiszem, hogy a fölhozottakat az 1848-diki 
törvényekkel, ha összehasonlítjuk, bárki is meggyő
ződhetik, hogy a ház asztalára letett munkálat alap
eszméjét nem az említett 48-diki törvényeknek a ha
ladás értelmében fejlesztése, hanem ellenkezőleg az 
azokban nyert jogoktólnagyban visszalépés képezi. 

Ezen úgy gondolt szükséges visszalépések 
egy részben xígy tüntetnek föl, mint törvényeink
ből származók ; más részben, mint politikai szük
ségesség. Törvényeink között fölhozatik az 1723 : 
1, 2 és 3-dik törvényczikk ; a politikai szükségesség 
erősítéséül pedig az, hogy ő felsége alkotmánynyal 
ajándékozta meg az örökös tartományok népeit. 

A törvénytudományban bizonyára egy uj ta
lálmány ez a származik-féle elmélet. Eddigelé 
azt hittük, hogy a törvény szavainak értelme ma
gyarázható, de a törvény szavaiból nem szár
maztathatni, mert a törvény tételei nem bölcsé
szetijelvek, melyekből egy sor származékot levon
hatni, hanem a törvényhozó akaratának apodicti-
cus kijelentése, s a magyarázat nem származtat
hat, legfeljebb a törvénybe igtatott szavak tűrnek 
értelmezést: azért az 1723-diki törvényczikkekbe 
foglaltakat oda magyarázni, hogy azokból a közös 
védelem eszméje származnék, merőben lehetetlen, 
minthogy azon eszme abban egy szócskával sem 
említtetik; későbbi törvényeink pedig nem a kö
zös kötelezett védelmek, de szabad akaratból tá
madt védelmek eseteinek bizonyítékai. Tehát a kö
telezett közös védelem eszméjére, minthogy az ed
digelé törvényesen nem létezett, bármit is épiteni 
lehetetlen. 

A politikai szükségesség erősítéséül fölhozott 
azon tétel, hogy, mert ő felsége alkotmánynyal 

i ajándékozta meg többi népeit, s ez okból ma már 
'• a personal unió egészben fen nem állhat, ép oly 
j uj, mint az előbbeni állítás. Mellőzve a personal 

unió lehetőségére Deák Ferencz igen tisztelt pest
belvárosi képviselő úr által az 1861-diki ország
gyűlésen fölhozott Svéczia és Norvégia példáját, 
egy kérdést állítok föl. Kérdem, ha az aldunai 
félsouverain országok egyike, vagy többen is ki
jelentenék, s kijelentésöket érvényre emelni is ké
pesek volnának, hogy ők az ausztriai hatalom alá 
akarnának jönni, de csakis a personal unió alap
ján : vajon elutasittatnának-e azért, mert ő felsége 
alkotmánynyal látta el tartományait, s ez okból a 
personal unióval való összeköttetés lehetetlen? Bizo
nyára el nem utasíttatnának, mert a personal unió 
lehető, csak akarni kell, s el is érhető türelemmel; 
de ha örökségünket lassankint odaadni képesek 
vagyunk, s a helyett, hogy tűrve, szenvedve vív
mányainkat tántoritlanul követeinők, e nemzetet 
egy sisiphusi munkára kárhoztatjuk, akkor bizo
nyára se a personal unió el nem érhető, se a 
nemzet jövője. Nem a haladás ez, hanem egy hely
ben való rotatio. (Helyeslés szélső bal oldalon.) 

Szükséges még, hogy állításaim bizonyítékául 
röviden a következendőket fejtegessem: fog-e ez 
uj alkotmánynyal nemzetünk kielégíttetni? kivihe-
tő-e e munkálat úgy a mint van ? igaz-e, hogy e 
munkálat az öszpontositást elősegíti ? 

Ú g y vélem, hogy a jogvesztés senkinek sem 
kedves, főleg akkor, midőn a jogvesztéssel anyagi 
jóllétünk emelésére semmi kilátás. A túlságos adó 
végkép kizsákmányolta hazánkat, s míg Ausztria po
litikájánakvezérelve régi történelmi nagysága leend, 
addig a katonáskodásra költekezés csak szaporod-
hatik, befektetésekre marad semmi : s igy ábránd 
csak az, hogy a terhek kevesbülni fognak. A bei-
kormányzat körüli megtakarítások, minthogy kö
zéposztályunk nagyon elszegényedett, kikből pe
dig a megye hivatalnokainak nagy része kikerü-
lend, félhető, hogy a kormányzottak károsodásá
val fog létesíttetni. Igen t. kereskedelmi miniszter 
úr pedig korlátozott hatáskörénél fogva, hogy fog 
minket az adófizetésre képesebbekké tenni? én 
legalább jelen politikai viszonyok között — mi
dőn Ausztriának több ellenségei vannak, mint ba
rátai •— el nem képzelhetem: s ez okból is teljes 
meggyőződésem, hogy az újdonság mámora hamar 
elrepül s a csalódások szokásos resultatumai el nem 
maradhatnak. Meg fog erről előbb utóbb mindenki 
győződni, hogy Magyarország csakis a personal 
unió alapján, miből az állam nagy érdekeinek füg
getlen kezelése következik, kielégíthető. 

Hogy e munkálat ágy, mint tervezve van, alig 
kivihető, onnan gondolom, mert az uralkodó többi 
országainak is belenyugvása szükséges; már pedig, 
hogy azok a paritás elvét elfogadják, bizonytalan ; 
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bizonytalan pedig azért, mert szám szerinti nagy 
többségök mellett ez oldaloni igazuk alig tagad
ható ; ha pedig el nem fogadják, s netalán népes
séghez mért delegatió jönne létre, állandóan mino-
rizáltatunk, s ez esetben királyunk mellé még egy 
souveraint nyerünk az uralkodó többi országaiban. 

Tudom, hogy erre az a felelet, hogy az nem 
történhetik , mert ha a paritást el nem fogadják, 
az egészből semmi sem lesz. Erre pedig én igen t. 
i gazságügy miniszter űr mondatával válaszolok: 
quid tunc? Hisszük-e, hogy az esetben 48-diki tör
vényeink maradhatnak? Adja Isten! de nem va
lószínű a mostani uralkodó meggyőződések számba 
vételével. .Azt hiszem, hogy a modifieatió terére 
fogunk tereltetni, s a látszólagos nyeremények 
nem fognak risquiroztatni aprólékosaknak látszó, de 
nagy horderejű változásokért. P . o. eltérve a pa
ritás kérdésétől, ha a delegatió, két teremben tanács
kozása helyett, kényelem, czélszerüség tekintetéből, 
a szokásos „szabad nemzet szabad nemzettel/ ' meg-
óva mindenik rész, teljes függetlenségi phrazisok föl-
használata mellett, egy teremben való tanácskozás 
igényeltetnék, vagy a budai hadparancsnokság 
aggodalmatlanná még nem vált parancsának tar
talma szerint,a magyar ujonczok nem csak a magyar 
ezredekbe soroltatása követeltetnék: vajon a mun
kálatot, kérdeni, egészben elvetné-e a t. ház? Ha 
nem, mily közeledés az öszpontositáshoz ; ha igen, 
Ausztriának az adottak visszavonása mellett is két 
nyereménye okvetlen maradna: az országgyűlés 
általi elösmerése a közösség elvének, és az 1848-
diki törvényektől való eltérés. Ezekből láthatni, t. 
ház! mily ingoványos tér az, hova a küldött
ség helyezkedett. 

De tegyük föl, t. ház! hogy a munkálat zöld 
ágra vergődik. Vajon tagadható-e ez esetben is, 
hogy az öszpontositás felé nem csak gravitál, ha
nem részben meg is állapítja azt, s azzal együtt 
törvényes függetlenségünknek véget vet ? Hiszen 
a sereg közössége, a főbb érdekek fölötti közös hatá
rozat, s országgyűlésünknek azon állása, hogy az 
állam magas érdekeibe csak mint választó foly be, 
talán csak nem a persona! unióból folyó dualismus 
előnyére szolgál, de egy még nem tökéletesített 
öszpontositásnak képletei, a leiratokból csak most 
tünedező határozott öszpontositási vágyak? A 
birodalom jövő kormányzatának complieált volta 
s a terheknek a kormányzat egyszerűsítése által 
remélhető kevésbülése, s azon eshetőségek, melyek 
a külön érdekű kiküldöttek tanácskozásai viszályá
ból kifejlődhetnek,s fejleni fognak, aligha nem a szár-
maztatási theoria nyomán az öszpontositáshozi vá
gyakatannyival erősebben fölébresztendik,mennyi-
vel a munkálatban foglaltak az azokhoz való remény 
teljesülését nagyban elősegítik. Vajon csalódnak-e 
tehát azon centralisták, kik e munkálatot másnak ' 
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nem, mint teljes öszpontositásra vezető átmenet
nek tekintik? 

Ezek azok, miket fölállított tételeim, s beszé
dem elején elmondott állításaim bizonyítására föl
hozni jónak láttam. 

T. ház! Előadott meggyőződésemből termé
szetesen következik, hogy a küldöttségi. munká
latot tanácskozás alapjául nem fogadhatom el, sőt 
annak szükségességét s hasznosságát kétségbe vo
nom : mert függetlenségünket nagy részben föl
adja; mert politikai s történeti multunknak az 
1848-diki törvények nagy értékes részét megsem
misíti , s ez által mintegy fényétől fosztja meg; 
mert a delegatiók közösségi elvei a centralisatiót 
mozdítják elő; mert minisztereink egyikének, a 
honvédelminek, hatáskörét zérusra sülyeszti, ke
reskedelmi s pénzügyi minisztereink hatáskörét 
pedig nagy csonkitásnak teszi k i ; s nem végre 
azért, mert őseink negyedfél század alatt mindig 
e munkálatba letett elvek s következéseik ellen har-
czoltak. Jól ösmerték ők hazánk álláspontját, s ös-
meretökből keletkezett hitök mellett tanúskodik 
a történelem, s teljesen hiszem, hogy hitök jelen 
esetben igaznak fog bebizonyosodni. (Éljenzés a 
bal oldalon.) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Somssich Pá l ! (Hall
juk! Halljuk!) 

SomSSich P á l : Tisztelt ház ! A napi renden 
levő tárgyhoz igen kevés mondani valóm van. Én 
nem tartok panegyrist a bizottság munkálata fö
lött ; de azt mondom, hogy ez az egyedüli, mely 
az előttünk álló szövevényes kérdést megoldja, és 
mint ilyent, a t. ház figyelmébe és pártolásába 
ajánlom: mert ez az egyetlen, mely hazánk ősi 
alkotmányát a jelen kor követelményeivel ösz-
hangzásba hozza, s mint ilyen, szemügyre vévén 
a lehetőség és lehetetlenség határait, ezeken belül 
oly javaslatot állit föl, mely bennünket nem csak 
a jelen ideiglenes állapot sorvasztó helyzetéből ki
emel, hanem egy szebb jövő iránt táplált remé
nyeink valósulásának lehetőségét is magában 
foglalja. 

A kisebbségi vélemény nézetem szerint a 
kérdést nem oldja meg : oly gyakorlati eljárást 
nem formuláz, mely akár az 1723-diki törvények-
ijen kimondott, vagy azokból következő kölcsönös 
kötelezettségeinket, akár az 1848-diki 3-dik tör-
vényczikkben megállapított befolyásunkat bizto
sítaná. 

A mit a kisebbségi vélemény kimond, az a 
nemzetközi viszonyokban bármely idegen hatal
makra alkalmazható, és mint ilyen, magában ér
tetik; de Magyarországnak és áz összes örökös 
tartományok közötti viszonyoknak már csak azért 
sem felel meg , mert se a közbiztonsági, se az 
együtt birtoklási, se végre a fejedelmi jogoknak 

45 
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védelmére szükséges eszközöket se nem szabá
lyozza, se körül nem írja. 

A kisebbség véleménye nem más, mint egy 
szövetség, egy szövetségnek tervezete, melyet kü
lön hatalmasságok időről időre köthetnek és az 
idő lefolyásával ismét fölbontathatnak. A mi vi
szonyaink ő fölsége uralkodása alatt álló többi 
országaihoz nem ilyenek, mert nem múlékonyak; 
a pragmatica sanctió szerint olyanok, melyek 
nem időnkint változó és ingadozó, hanem állan
dóan szabályozott eljárást föltételeznek. A kisebb
ség véleménye pedig erről nézetem szerint sehol 
sem gondoskodik, sőt a hetedik szakaszban ki
mondott kötelezettséget, melyben fölemlíti a föl
irat ezen szavait: „Nem akarhatja az országgyű
lés, hogy a sanctió pragmaticának fő czélja, a kö
zös biztonság, elér hetién legyen," a 3 5-dik szakasz
ban meghiusítja az által, hogy az ezen közbizton
ságra szükséges eszközöknek kiállítását kizáróla
gossággal Magyarországra ruházza, és igy a kö
zös biztonságot kölcsönös védelem helyett külön 
védelemre alapítja. 

Épen ilyen mind az, mit a kisebbségi véle
mény a kereskedésről, és egyéb, az együtt mara
dás és együttélésből következő közös érdekű ügyek
ről mond. Mindezek pusztán szabad egyezkedések 
utján, és csupán precarius időre javasoltatnak 
köttetni, melyek az együttmaradást se nem biz
tosítják, se pedig különösen nem óvnak meg 
azon súrlódásoktól, melyek ily állapotban termé
szetesen bekövetkeznek. 

Ezek rövid nézeteim a bizottság munkálata, 
és a mellé csatolt kisebbségi vélelem fölött. Ezen 
indokokból ajánlom a t. ház figyelmébe és párto
lásába a bizottság többségének véleményét, és ké
rem a kisebbség véleményét mellőztetni, mint a 
czélnak meg nem felelőt és különösen a kitűzött 
kérdést meg nem oldót. 

Ezzel be is fejeztem volna magára a napiren
den levő tárgyra vonatkozó mondandóimat, ha 
több tisztelt szónoktól olyanokat nem hallottam 
volna, mikre igénytelen észrevételeimet meg
tenni és válaszolni meg fogom kísérleni. (Halljtik! 
HáUjuTc!) 

Keglevich gr. képviselő társunk előadásában 
több szép eszme mellett két állítást hozott föl : az 
egyik nemzetközi ügyü, a másik magánjogi. Az 
utóbbiban édes örömest osztozom vele, abban t. i., 
hogy vissza levén éllitva hazánk alkotmánya, tör
vényes kormányzatunk alatt vérünket és életün
ket a törvényes fejedelemnek föláldozni mindig 
készek íeendünk. A másik az, hogy az Ausztriával 
való kapcsolat Magyarországra nézve nem üdv
hozó, és hazánknak nem fogna szerencsés jöven
dőt biztosítani, különösen ama nagy fontosságú 

katastrophák után, melyek délen és éjszakon be
következvén, magának a birodalomnak jövőjét 
igen precariussá teszik. A világeszmék ellen 
ugyanis — ugy mond ő — küzdeni híjába; a his
tória bizonyítja, hogy azok minden korban és 
mindig áttörtek és túlhatoltak az eléjök gördített 
nehézségeken. Felelhetnék erre azzal, hogy mi a 
szerencsétlen háború előtt szintúgy, mint a sze
rencsétlen háború után, nem követeltünk egyebet, 
mint törvényes alkotmányunk helyreállítását, és 
hogy ma sem követelünk egyebet. Azonban 
kész vagyok opportunitási és czélszerüségi szem
pontból is e nézetet fölfogni, és azt mondom, hogy 
én az erős, a Németországban nagyhatalmú Auszt
riával sokkal veszélyesebbnek tartanék bármi 
szoros kapcsolatot, sőt inkább látom fenyegetve 
relatíve gyöngébb nemzetünk függetlenségét, mint 
a megtört, meggyöngült, és igy Magyarországra 
sokkal inkább támaszkodni kénytelenített Auszt
riával. (Helyeslés a középen.) És azért, bármi le
gyen Ausztriának jövője, az engem a törvényes 
kapocsnak helyreállításában nem szabályoz: mert 
természetesen, ha Ausztriától jövőben elszakadná
nak tartományok, mint most elszakittattak, azok 
a pragmatica sanctió tárgya lenni megszűnvén, 
rajok Magyarországnak védelmi kötelezettsége 
megszűnnék, és ha csak egyedül Magyarország 
maradna az uralkodó ház birtoka, annak önmaga 
fölötti tökéletes kizárólagos rendelkezési joga sen
ki által kétségbe nem vonathatnék. 

A legsúlyosabb vádakat a bizottság munkálata 
ellen Madarász képviselő társunk hozta föl, nem 
annyira beszédében, mint inkább a múltkor be
adott indítványában. 

Indítványának tételei nézetem szerint részint 
alaptalanok, részint elferdített magyarázatból kö
vetkeznek. Nem helyesek minden esetre azon vá
dak, melyek abban a bizottsági munkálat ellen föl
hozatnak, mert igazolva nincsenek. 

Az indítvány első pontjában az mondatik, 
hogy az egyetlen törvényes kapocs Magyaror
szág és a többi országok között ő felségének a fe
jedelemnek ugyanazonossága. Mellőzvén azt-, hogy 
ezen kitételt a tul oldalról gyakran hallom, a nél
kül, hogy azt valaki praecise definiálta volna, azt 
kell megjegyeznem, hogy ebből, t. i. a fejedelem 
ugyanazonosságából, mint fő kapocsból, szükség
kép még az együtt birtoklásnak és az együtt bir
toklást megvédő kölcsönös védelemnek kötelezett
sége is következik. És ezt nem én következtetem, 
nem én magyarázom, mint Madarász képviselő 
társam monda, hanem benne találom az 1723-diki 
törvénynek első czikkében. Madarász képviselő tár
sam igen szeret a törvények magyarázgatásánál a 
törvényhozás okaira és czéljára hivatkozni: tessék 
elolvasnia az 1723-dik első törvényczikknek beve-
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zetését, mely így hangzik: „pro stabilienda omnem 
in easum contra vim etiam externam unione." Ez 
elég világosan kimondja a közbiztonság tekintetéből 
való együttességet a közvédelemben, mi által egy
szersmind meg van czáfolva indítványa második 
pontjának azon állitása is, mely szerint az l723- ik 
törvényekből vagyis az u. n. sanctió pragmaticá-
ból nem következnék Magyarországnak kötelessé
ge az osztrák örökös tartományokat védelmezni. 
Utasítom képviselő társamat e tekintetben az 
1715-dik 8. törvényczikkre, melynek czime : „De 
insurrectione, et contríbutione", melynek 2-dik 
§-a azt mondja , hogy miután a nemesi fölkelés 
többé nem felel meg és nem védelmezheti eléggé 
az országot, állandó katonaság állittassék föl, és 
erre a szükséges zsold fizetésére a rendes adó is 
megemlíttetik, és csak az köttetik ki, hogy ezen 
adó mindig az országgyűlésnek tárgya legyen, és 
csak is rendkívüli esetekre, midőn nem volt idő 
országgyűlést összehívni, mondatik meg, mi módon 
lehet rendkívül intézkedni. De ezen kötelezett
séget soha nem tagadták őseink : minden törvé
nyeinkben 1715-től kezdve egész alegujabbakig,me-
ly ékben akár subsidiumot, akár ujonczokat kért a 
kormány, az ország csak azt követelte, hogy ezen 
ajánlás mindig az országgyűléssel közlendő szük
ségnek kimutatása után, és soha annak mellőzésé
vel vétessék igénybe. Tehát a kötelességet nem 
tagadta meg, hanem csak azon módhoz ragaszko
dott féltékenyen, melyen e kötelezettségét alkot
mányosan gyakorolhassa. 

A negyedik pontban azt mondja az indítvány, 
hogy Magyarország véréről és vagyonáról jogosan 
más senki sem rendelkezhetik, mint törvényes or
szággyűlése. Ez tökéletesen igaz; és ki volna ma
gyar ember, ki ezt tagadná? ki volna magyar em
ber, ki ezt jövőre fentartani ne akarná ? De kér
dem, a bizottság munkálatában nincs-e az ujonez-
ajánlás joga egyenesen és kizárólag Magyaror
szág országgyűlésének fentartva? Ha pedig e jog 
fen van tartva, az erre szükséges költségeknek meg
szavazása több-e, mint puszta kiszámítás, melyet 
a delegatiók közös egyetértéssel fognak teljesíteni, 
úgy mint a t. ház bármely szövevényesebb dolog 
könnyebb elintézését gyakran küldöttségre szokta 
bizni? És ezzel kapcsolatban már előzőleg is felel
hetek Kállay képviselő társunk azon állítására, 
hogy a védrendszer megállapítása alkalmával Ma
gyarország ujonczállitási joga meg fog szűnni. Ezt 
tagadom. Az ujonczállitás szabályoztatni fog, de 
annak évenkinti megajánlási joga ezentúl is kizá
rólagos joga marad az országnak; és ha az or
szággyűlés e jogánál fogva az ujonczállitási bár 
mikor is megtagadná, kérdem, a delegatiók a költ
ségeket kinek és mire ajánlanák meg? (Elénk tetszés 
a középen?) 

Az invítvány 5-dik pontja az állítja, hogy 
Magyarország államhitele nem azt követeli, hogy 
az osztrák örökös tartományok császárjának kor
mánya által tett adósságot közösen vállalja el 
azért, hogy általa Magyarország is tönkre jusson. 
Bátor vagyok kérdeni, hol terveztetik ez a bizott
ság javaslatában? Méltóztassék annak 53 , 54. és 
55-dik szakaszait elolvasni, és azok elsejében azt 
fogja találni, hogy semmire sem vagyunk kötele
sek, a másodikban pedig az mondatik, hogy csak 
méltányosság alapján, politikai tekintetekből nyi
latkozunk készeknek megtenni, mit tehetünk, hogy 
ő felsége többi országainak jólléte és azzal együtt 
a mienk is össze ne roskadjon. Hol van itt kimond
va a közös elvállalás, vagy egy oly mennyiségnek 
elvállalása, mely alatt az ország leroskad? (He
lyeslés a középen.) A nemzet szabad egyezkedésének 
van fentartva annyit elvállalni, a mennyit e te
kintetben czélszerünek tart. 

Az indítvány 6-dik pontja a legélesebb, és 
benne sok vádak, fölötte sok gyanusitások foglal
tatnak. Én az illetők szándékát soha sem gyanúsí
tom; de objective, úgy mint előttünk fekszik, azt 
állítom, hogy ezek gyanusitások, és oly vádak, 
melyek egyátalában alaptalanok. 

Vegyük először is etételt: „A közös ügyek terem-
tésévelhazánkfüggetlenségemegsemmisűl."Aközös 
ügyeket a közös érdekek teremtették, nem mi, nem a 
bizottság. (Élénk helyeslés akÖzépen.J A közös ügyek a 
sanctió pragmaticában nyertek legelső törvényes 
kifejezést, és utóbb az 1848-diki 3. törvényczikk 
alapította meg azokat. (Elénk mozgás a bal oldalon. 
Elénk tetszés a középen.) Méltóztassanak az 1848-
diki 3. törvény czikk 13-dik szakaszát elolvasni. Ez 
így hangzik: „Aminiszterek egyike folyvást őfel
ségének személye körül lesz; mind azon viszonyok
ba, melyek a hazát az örökös tartományokkal kö
zösen érdeklik, befolyván, azokban az országot 
felelősség mellett képviseli," Tehát a közösen ér
deklő viszonyokba „befolyván", nem „intézked
vén", a mi közösséget föltételez, „képviseli" az 
ország érdekeit, és nem „határoz" azok fölött ki
zárólag. Ha az 1848-diki országgyűlés e közössé
get a sanctió pragmaticából kifolyó közös ügyek
re nézve nem ismerte volna el, nem lett volna 
szükséges a 6. és 13. szakaszt elkülönözve alkotni, 
hanem a 6. szakaszban soroltathattak volna el 
ezen ügyek is, és azt mondhatta volna a törvény, 
hogy ő felsége ezekről is, mint a többiről, minisz
terei által intézkedik. De a 48-diki törvényhozás, 
ismervén azon közös viszonyt, mely historiailag 
házomszáz év alatt fejlődött ki, melynek alapja a 
sanctió pragmaticában van letéve, szükségesnek 
tartotta contradistingualni ezeket amazoktól, és kü
lön szakaszokban felettök különbözőleg rendelkezni. 
E vádat tehát a többség nevében is visszautasítom. 

45* 
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E pontban továbbá az mondatik: „A közös 
delegatiók által az országgyűlés önrendelkezése 
semmisül meg." Igen könyü és plausibilis azt mon
dani, hogy mivel valami fölött mással egyetértve 
intézkedem, e fölötti független intézkedési jogomat 
föladtam. Az alárendeltség és egyenjogúság között, 
a bizonyos közös érdekű dolgoknak föladása és a 
között , ha azok iránt valakivel, ki azokban 
nekem szintén kölcsönös viszonszolgálatokat tesz, 
kölcsönösen intézkedem, igen nagy a különbség. 
(Helyeslés a középen.) Ha szomszédommal vagy bár 
kivel bizonyos czélra szövetkezem,és ebben állan
dó kölcsönös kötelezettségeket vállalok, melyek
nél fogva 6' szintén tartozik nekem viszonszolgá
latokat tenni': ezt alárendeltségnek nem tartom. Nem 
tartom ezt annak annál kevésbbé, mert ezen kö
zös viszonyok kezelését törvényesen megalapította 
az 1723-dik első és második törvényczikk, törvé
nyesen kifejezte az 1848-dik 3. törvényczikk; és 
ha a tisztelt ház nem küldött volna ki bizottságot 
a közös érdekű ügyek mikénti kezelésének kidol
gozására, most, midőn az 1848-diki törvények is
mét helyre vannak állitva, azok 3. czikke 13-dik 
szakaszának értelmében kellene ilyent kiküldeni. 
Ezen törvényczikk ugyanis csak az elvet mondja 
ki, csak a magyar miniszternek jogát tartja fen oly 
ügyekre nézve, melyekkel az ország eddig de facto 
nem bírt, hogy azokba befolyjon és az országot 
képviselje ; a miként, és a dolog concret formulá-
zása pedig abban nincs kifejtve: és ezt kidolgozni, 
most, midőn az alkotmányos élet föléledt, nekünk 
kötelességünk. (Tetszés a középen) 

Az indítvány 7-dik pontjában ez mondatik : 
vTekintve az 179 °/, t. czikk rendeletét, törvénye
ket hozni, eltörölni és magyarázni a törvényesen 
koronázott király és törvényes országgyűlés jogo-
sitvák közösen." Ha nem tudnám, hogy azon urak, 
kik ez indítványt beadták, mennyire búvárkodnak 
a, magyar históriában, és mennyire ismerik azt, va
lamint a magyar törvényeket is, kénytelen volnék 
Őket e pontra nézve oda utasítani, keressék föl 
törvénykönyveinkben az antecoronationalis arti-
culusokat, és nézzék meg, a koronázás előtt hány
szor történt egyezkedés, az országgyűlésnek föl
terjesztése, a fejedelem részéről beleegyezés, vagy 
visszautasítás, szóval megállapodás, mely termé
szetesen csak akkor vált törvénynyé, midőn a 
megkoronázott király azt szentesi tette. Ha nem 
sérteném meg azon urakat , ezt akadékoskodás
nak kellene tekintenem, mert lehetetlen , hogy 
ne tudják, hogy ily eljárás a magyar törvény
hozásban nem szokatlan, (Ugy van! a középen.) 
Legújabban 1790-ben, midőn antecoronationalis 
articulusok nem hozattak ugyan , hány fölirat 
és leirat váltatott, míg végre előleges megálla
podás történvén, a koronázás után ezekből ké

szültek a szabadságainkat leginkább biztosító tör
vények. 

Természetes, hogy az elmondottak után Ma
darász képviselőtársam javaslatát nem tartom elfo
gadhatónak. 

Csak még egy észrevételt teszek. (Halljuk! 
HaüjuJc!) Az indítvány végszavai azt állítják, hogy 
„miután a bizottság többségének munkálata alkot
mányunkat megrontja, Isten és a világ, választóik 
és Magyarország előtt ellene nyilatkoznak. t í Tisztelt 
képviselőtársam beszédében egy lelkiismere tes kér
dést intézett hozzánk. Engedje meg, hogy.e kér
dést viszonozzam, s azt kérdjem tőle: tegye kezét 
szivére, és mondja meg, ha e munkálat — úgy a 
mint tervezve van — Isten segedelmével életbe 
lép, ha Magyarország felelős kormányzata nem lesz 
irott malaszt, hanem tettleg, mint reméljük, való
sul, gyakorlott-e Magyarország azon három száz 
év óta, mióta az osztrák ház uralkodása alatt áll, 
valósággal valaha annyi alkotmányos jogokat, 
folyt-e be valaha a külügyekre, a pénz-és kereske
delmi ügyekre oly mértékben, mint fogna befolyni 
akkor, ha einunkálat életbelép? (Viharos tetszés 
a középen.} És ha nekem a t. képviselő úr ki tudja 
mutatni, hogy igen, akkor arra kérem, ne marad
jon a negatió terén, hanem lépjen fel concret for
mulázott javaslattal, hogy ahhoz hozzászólhassunk. 
Tudom én azt, hogy Coriolántól azt követelte 
anyja, haljon meg a hazáért, és mentse meg azt; 
és ha t . képviselő társunk azt mondotta volna, hogy 
neki, nekünk, sőt ezreknek meg kell halni, hogy 
a haza megmentessék, követném példáját. De ha 
csak a negatio terén marad, nem gondolva azzal, 
vajon él-e a haza, avvagy meghal-e, ezen politikát 
nem helyeslem, nem is követhetem. (Elénk tetszés a 
középen.) 

Sok jegyzetem van még t. képviselőtársunk 
előadására, de a többek között még csak egyre aka
rok válaszolni. (Elénk fölkiáltások: Halljuk ! Hall
juk!) Azt monda, ha a modern haladás absolut 
irányban vezet, az nem kifejlődés, hanem vissza-
menés, és ez esetben inkább dicséri a XIL és XI I I -
dik század korát, melyből Anglia magna chartát, 
Magyarország András arany bulláját képes fölmu
tatni. Minden kornak megvannak sajátságos bűnei, 
sajátságos érdemei és előnyei, és azért alig hiszem, 
hogy tisztelt képviselőtársam jól megfontolta, mit 
mondott,. mert akkor egyszersmind azon kort kel
lene visszakívánnia, melyben a nyers erőszak ököl
joga divatozott. (Elénk helyeslés a középen.) 

T. ház! Mindezeket valóban nem viszkéteg-
ségből, nem azért mondottam el, hogy több vagy 
kevesebb sikerrel válaszoljak, nagyobb vagy ki
sebb szerencsével czáfoljam meg az előadottakat; 
hanem azért, mert tudom, minő figyelemmel kisér 
a haza minden szót, mely e helyen mondatik, s tu-
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dom, hogy kivált oly ügyesen szerkesztett beszé
dek hatást szülnek; amennyiben pedig e hatást 
károsnak tartom, ismertem kötelességemnek azt 
beszédem által paralysálni. És azért bocsásson meg 
a t. ház, ha idejét igénybe venni bátor voltam, és 
ha kérem, méltóztassék a bizottság többségének ja
vaslatát a részletes tárgyalás alapjául átalánosság-
ban elfogadni. (Hosszas, élénk éljenzés a középen.) 

Dimitrievics Milos jegyző: Simonyi La
jos báró! 

S i m o n y i LajOS b . : Tisztelt képviselők! Most, 
midőn Magyarország törvényes alkotmányának 
gyakorlatában tovább nem gátoltatván, annak jo
gos birtoklásába ismét belépett, ő" felségének bölcs 
elhatározása, a kényszerítő körülmények s több 
jeles honfitársunk sikerdus közreműködése követ
keztében : az e fölötti örömnek nem voltak azon 
riadó jelenségei, mint azt sokan várták s talán re
mélték. Ennek egyik oka az, hogy a nemzet alkot
mányától hosszabb éveken át megfosztatván, tűrni 
megtanult, elvesztve az ifjúság zománczát, teljes 
koruságát érte el. Mert a nemzetek szenvedések 
által — ha azokat túlélni képesek — érlelődnek 
meg, s azért oly könnyen lángra gyúlni vagy lel
kesülni nem képesek ; de akaratjok annál erősebb. 
Az öröm ezen higgadt, de őszinte érzete nyilvánult 
minden arczon; de a vizsgáló figyelmét nem ke
rülheti ki az, hogy mindamellett mindegyiken van 
egy komoly vonás, minden ajak aggodalmakat is 
nyilvánita, mindenki gyanakodva néz a jövőbe. 
Miért e félelem? Nincs-e alkotmányunk visszaál
lítva, nem biztositja-e azt a fejedelmi szó ? Ez mind 
így van; de sajnos, hogy mindamellett ezen félelem 
igazolt. Mert a szomorú múltból és saját tapaszta
latainkból merítve, tudjuk azt, hogy létezik a mo
narchiában egy hatalom, mely sokszor erősebb 
volt a legfőbb hatalomnál, mert meggátlá ezt adott 
szava beváltásában; mely a monarchia fentartó-
jának állítja magát álnokul, pedig csupán önérde
két követve, annak legnagyobb ellensége; mely 
maga láthatlan, de azért lételét a leégett falvak, a 
kiölt családok, a kiontott sok vér, és a sokszor 
egymás ellen lázított testvérnépek eléggé bizonyi-
ták. Ezen hatalomnak, hála Istennek, nincs ma
gyar neve, mért ezt reactiónak hívják. Ha e hata
lom még- most is létezik, akkor még sok szenvedés 
vár ránk, s ezen monarchia alig fentartható. Ezen 
hatalom ellenében csak egy biztos védpaizsunk 
van : és ez fejedelmünk jellemszilárdsága, mely 
iránt hódolattal teljes bizalommal kell, hogy vi
seltess ilnk-

Ezen előbbi két okon kívül, melyek alkot
mányunk visszaállítása fölötti örömünket csök
kenték, van egy harmadik, mely nem higgadtság
ból, vagy, reméljük, alaptalan gyanúból ered, ha
nem positiv tényen alapszik: és ez a 67-es bizott-
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ság többségének munkálata, mely aggodalommal 
tölt el mindegyikünket, azokat, kik ellene, azokat, 
kik mellette nyilatkozandanak. A különbség csak 
az, hogy az egyik fél azt mondja, hogy alkotmá
nyunk helyreállításáért adott ezen áldozat meg
hozható, ámbár nagy ; a másik fél azt mondja, hogy 
meg nem hozható, mivel veszélyes. Egy alapos 
ok van, mely bizalmat költ az ország nagy részé
ben ezen munkálat iránt, mely ránk is nagy ha
tást gyakorol : s ez azon tudat, hogy azok, kik 
ezen munkálatot szerkesztették, oly férfiak, kik
nek hazaszeretetét kétségbevonni nem lehet; ha 
azonban valósulnának aggodalmaink, tapaszta-
landjuk azt, hogy a legtisztább szándék is nagy 
veszélyt okozhat egy országnak. 

Ezen munkálat további támogatása alkalmá
val mondatik, hogy igaz, nem tökéletes, mert egy
részt az alkotmányos fogalmakat, másrészt az önál
lóságot sérti, de mondjon valaki jobbat:- A kisebb
ség által beadott javaslatot jobbnak tartom, mert 
az nem állítja föl se a fejedelem absolut döntő el
határozását, se az országgyűlésen kívül álló dele-
gatiót; nem veszélyezteti hazánk jogait egyik 
irányban se ; s hogy e mellett a monarchia fentar-
tása is biztosabban eszközölhető, későbben fogok 
ügyekezni bebizonyítani. 

Fölemlittetik továbbá, hogy a szomorú hely
zetből kibontakozás végett ezen áldozatot ineg-
kell hoznunk. Ezen ok az októberi diploma mel
lett is fölhozatott. Ha mi ezen érvet akkor elfogad
juk, ma Magyarország nem egyéb, mint Ausztriá
nak egy alárendelt tartománya. Milyen jó, hogy 
ezt nem tevők. 

Somssich képviselő úr ezen többségi munká
lat pártolásánál különösen nyilvánította azt, hogy 
Magyarország jogaiból nem ad föl semmit. Én az 
ellenkezőt hiszem, és azért ezt nem pártolhatom. 
Mert minden alkotmánynak alapföltétele az, hogy 
ujoncz- és adómegajánlási joggal biijon. Az első 
némileg meghagyatik nemzetünknek; de az adó
megajánlási joggal hazánk csak igen csekély rész
ben birand: mert a legfőbb kiadások fölött, mi
lyenek a külügy kezelésére vonatkozók, és különö
sen a hadi adó, nem a magyar országgyűlés, ha
nem a delegatió fog határozni; és ezen összegről 
nem a magyar pénzügyminiszter a magyar or
szággyűlésnek, hanem a birodalmi közös pénzügy
miniszter a delegatiónak leend felelős. Igaz, hogy 
e javaslat szerint az évi pénzügyi előirányzat az 
országgyűlés elé fog terjesztetni; de az ennek fő ré
szét nem változtathatja meg, ezt csak tudomásul 
kell vennie, egyedül a többlet fötött rendelkezik. 
Ezen állapotot igen könnyen és röviden lehet ele
mezni. Azon joggal birand e tekintetben az ország
gyűlés, a milyennel eddig a megye bírt : a hadi
adóról más rendelkezik, a cassa demesticára szűk-
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ségés összeget ö vetheti ki, ő kezelheti, és az ösz-
szes adó behajtása az ő kötelessége. Eszerint a ma
gyar pénzügyminiszternek fő föladata lesz, hogy 
az adót beszedje, annak legnagyobb részét a biro
dalmi közpénzügyminiszteniekfölküldje, és legfon
tosabb kiadásokban nem gazdálkodhatván, leg
alább házi kiadásunkat, legnagyobb fukarsággal 
kezelve, szegénységünket takargassa. E javaslat 
szerint, kardunkat érintheti ugyan kezünk, de zse
bünkbe más is belenyúlhat. 

Bánó képviselő úr e munkálat pártolása al
kalmával nyilvánitá azon érvet, hogy : vagy nem 
birand a delegatió életrevalósággal, és akkor fölös
leges minden aggodalom; vagy keresztülvihető 
ezen intézmény, és akkor legezélszerübben kezel
heti a közös ügyeket. Ezen okoskodást elfogad
va, azt válaszolom, hogy: ezen intézmény vagy 
nem birand életrevalósággal, és akkor hasztalanul 
áldozta föl a nemzet azon jogát, mely szerint sorsa 
fölött egyedül ő maga rendelkezik; vagy keresztül
vihető, és akkor Magyarország önállósága veszé
lyeztetve van. Ezen delegatió vagy olyan leend, 
mint egy csemete, mely kiszárad, és akkor kárba 
megy a rá pazarolt fáradság; vagy olyan leend, 
mint a tölgy, mely a többi növényektől elvonva 
az éltető nap sugarait, ezeket elébb eltörpíti, azután 
kipusztítja. I ly sors várhat hazánk alkotmányára. 

Majd két évtizeden át daezolt a nemzet az ab-
solut hatalomnak akkor még meg nem tört erejé
vel szemben, és le nem győzetett általa: mert volt 
e nemzetben haza iránti hűség; "volt egy bölcs ve
zetője ; de ne feledjük a -harmadik tényezőt, voltak 
törvényei, melyek sértetlenül fentarták a haza ön
állóságát és függetlenségét. Jöhetnek még ily ne
héz idők ránk. Azt hiszem, nem alszik ki addig e 
nemzetből a hazaszeretet; a gondviselés adhat is
mét egy bölcs vezetőt; de mind a mellett nem 17, 
de egy évig sem leend képes a nemzet ellenállni, 
mert a harmadik tényező hiányozni fog. A közös 
minisztérium és delegatió alapján pedig ezt többé 
hasonló támadásoktól megvédeni nem lehet. 

Hogy Magyarország eddig is, annyi viszon
tagságok után, a népek sorában áll, egyedül annak 
tulajdonithatja, hogy határtalanul ragaszkodott tör
vényes önállásához és függetlenségéhez. Ezen val
lásos ragaszkodásnak leghívebb kifejezője az 1791 
X. t. ez. Ezen országgyűlés rendéi között, kik ama 
hires alaptörvényt hozták, a delegatió eszméje alig 
nyert volna többséget. A közös fejedelem alatt két 
államból alakult monarchiának fönmaradását őszin
tén óhajtom. Van e monarchiának biztos alapja: a 
trón iránti kötelesség és a kölcsönös érdekek. Ezen 
erős kapcsot mással fölcserélni nem szabad, nem 
lehet; ennek erősítésére még másikat mellékelni 
nem csak fölösleges, de káros. A pragmatica sanc-
tióban megállapított uralkodó családi ágak kihal

tával Magyarország ismét belép szabad királyvá
lasztási jogába. Hiszi-e valaki, hogy ez esetben a 
delegatió képes leend e két államot együtt tartani ? 
Vagy ha az érdekek merő ellentétbe helyezve egy
mással, ezen folytonos küzdés következtében végre 
elgyöngülve, összeroskadna ezen monarchia, meg-
birná-e ezt gátolni a delegatió ? Én nem hiszem 
ezt: s ezért a delegatió rendes viszonyok között az 
önállóságot sértő gá t ; rendkívüli esetekben pedig 
egészen tehetetlen. 

A kisebbségi javaslat a fejedelem iránti kö
telességet és az osztrák örökös tartományok
kal közös érdekeinket vévén föl egyedül ala
pul, tiszta meggyőződésem szerint a trón biz
tosságának, Magyarország önállóságának és füg
getlenségének, a monarchia fentartásának tökélete
sen megfelel. Ezen kisebbségi javaslat a két or
szággyűlés egyetértésére bizván a közös ügyek 
elintézését, szinte hallom azon ellenvetést: Ha meg 
nem egyeznek, mi történik akkor? Erre a válasz, 
nézetem szerint, igen könnyű. Egyikünk sem hiszi, 
hogy az óhajtott kiegyezkedés lehető a hadügy és 
államadósságok czélszerü rendezése nélkül; mind
azáltal a többségi javaslat igen helyesen a had
ügyre vonatkozót a 13-dik szakaszban, az állam
adósságokat illetőt az 55-ik szakaszban a két or
szággyűlés közti kiegyezésre bizza, nem állítván 
föl ezek fölé döntő hatalmat. Mert mint Pest bel
városa mélyen tisztelt képviselője a 67-es bizott
ság tárgyalásai alkalmával azon közbevetésre, 
hogy hátha nem fognak megegyezni ? bölcsen azt 
válaszolá, hogy meg fognak egyezni, mert meg 
kell nekik egyezni: ugy a többi, ezeknél nem fon-
tosabb tárgyakat is ezen kölcsönös kiegyezésre 
lehet és kell bizni. Egyedül ezen alapon fentaii;-
ható ezen monarchia, mert mindegyikünk tudja 
azt, hogy erre nagy küzdelmek ésharezok várnak, 
és hogy ezekből nem ugy, mint eddig, hanem 
győzelmesen bontakozzék ki , Magyarország tel
jes megnyugtatására, legerélyesebb támogatására 
van szüksége, mert azon harezos, kinek szivében 
kétely és egyik kezén szorongató kötelék van, az," 
egyedül szabad jobbjával, nem vivand győzelmet. 

T. képviselőház ! érzi mindegyikünk hely
zetünk komolyságát és azt, hogy a magyar or^ 
szággyülés fontosabb tárgyról nem intézkedett 
még soha. Kérem a mélyen tisztelt képviselő há
zat, tartsa fen továbbra is azon szent elvet, mely 
szerint Magyarország sorsa fölött egyedül királya 
és országgyűlése határozhat, esne állittassék a kettő 
közé egy harmadik hatalom: az országgyűlésen kivül 
álló delegatió. Legyen ennek határozata csak ak
kor érvényes, ha azt az országgyűlés elfogadja és 
királyunk szentesíti. 

Ezek azon okok, melyeknél fogva én a bi
zottság kisebbsége által beadott javaslatot a mé-
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lyen t. képviselőház figyelmébe és pártfogásába 
ajánlom. 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Dráskóczy Gyu la ! 
Dráskóczy Gyula: A szőnyegen forgó tárgy 

nagy fontossága, és a komoly felelősség érzete, 
melytől ezen tárgyalásnál át van hatva mindenik 
tagja e háznak, indítnak arra, hogy ez alkalom
mal fölszólaljak. Midőn ezt teszem, a tisztelt ház
nak becses elnéző figyelmét kell kikérnem. 

A ház asztalára letett bizottsági munkálatban 
a delegátiók eszméje találkozott eddig legerősebb 
megtámadással. Sokkal inkább tisztelem a ház 
ellenvéleményü tagjainak meggyőződését, sem
hogy, szavam erre elégtelensége érzetében, attól az 
aggodalmak eloszlatásának eredményét várjam; 
mindazáltal kifejezni óhajtván e tárgy iránt meg
győződésemet, meg fogja engedni a tisztelt ház, 
hogy a javaslat ezen részének okszerűségét indo
kolandó, kiindulásul egy futó pillantást vethessek 
vissza hazánk állására és azon várakozásra, mely-
lyel vajmi kevés kivétellel az egész haza a jelen 
országgyűlés eredményeinek eleibe nézett. 

Valamerre a szem látott e hazában, csak sé
relemmel, legszentebb országos és egyéni jogok, ér
dekek tagadásával találkozott; alkotmányos léte
lünk megsemmisítve, ipar, kereskedés pangásban, 
elviselhetetlen terhek által elszegényedve; midőn 
még az elemi csapások szerencsétlenségei is elle
nünk fordultak, életereiben volt megingatva léte
lünk. 

I ly előzmények után részünkre oly válság 
állott be, melyet önként hosszabra nyújtani, föl
adatunk félreismerése lett volna. 

A nemzet, megmentését, a hosszas alkotmány
viszálynak befejezését ez országgyűléstől várta; az 
országgyűlés a negatiók terén nem maradhatott, 
cselekednie kellett; azon föladatot hoztuk ide ma
gunkkal, hogy ezredéves alkotmányunk megőr
zése mellett, egy biztosított jobb jövő felé vezessük 
hazánk ügyét. 

A köztünk és o felségének többi országai 
közt létező kapcsolat a sanctió pragmaticán alapul, 
melyet az ország mindig méltó tekintetbe vett. 

A sanctió pragmaticában határozottan kimon-
datik Magyarország és a kapcsolt réízek, ugy ő 
felsége többi országainak elválhatlanul és eloszt-
liatlanul együtt birtoklása; ennek kimaradhatatlan 
következménye azon viszonyos kötelezettség, hogy 
ezen együttbirtoklás minden kültámadás ellen 
megvédessék, vagyis a kölcsönös védelem; ezen 
kötelezettség részünkre jogilag* fenáll, és ebből 
eredtek azon közös érdekek, melyekre nézve az 
1861-diki fölirat is kijelentette, hogy készek va
gyunk az örökös tartományokkal, mint szabad 
nemzet szabad nemzettel, azon érdekek iránt, 
melyek bennünket és őket közösen illetik, esetről 
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esetre érintkezésbe lépni. Annak, hogy a sanctió 
pragmatica megkötése óta nem lettek a viszonyos 
kötelezettségek határai szorosan körvonalozva, 
elég kárát vallotta az ország. Másfél század mu
lasztását helyrehozni lett föladata a jelen ország
gyűlésnek. 

A minket és az örökös tartományokat közösen 
illető érdekek meghatározását nem intézhettük 
többé egyedül az uralkodóval, minthogy az örökös 
tartományok is idő közben alkotmányos és így 
beleszólási jogokat nyertek. Módról kellé gondos
kodni, a kerülhetetlen megállapodásra juthatni ve-
lök, a nélkül, hogy a magyar képviselet az évek 
óta méltán legtöbb ellenszenvet keltett, közös kép
viselőtestületbe, mely elvégre beolvasztásra vezet
hetett volna, a birodalmi tanácsba belépni köteles 
legyen. 

Az érintkezésnek uj, eddig nem gyakorlott 
módját kellé föltalálni, mely szerint a jogegyenlőség 
alapján, törvényhozásunk esetről esetre, az örökös 
tartományok képviseletével, a közös érdekű meg
állapodást eszközölhesse. I ly czélból hozta az 
országgyűlés által kiküldött bizottság a delegátiók 
eszméjét javaslatba. 

Az ország kétségtelen joga az ujonczállitás 
megszavazása, az állítás föltételeinek és szolgálati 
időnek meghatározása, joga az országnak a véd-
rendszer megállapítása és átalakítása, a hadsereg 
elhelyezéséről és élelmezéséről való gondoskodás. 
Ezen jogok az országgyűlésnek sértetlenül föntar-
tatván, a bizottság azt javasolta, hogy a külügy 
és az összes hadsereg évenkinti költségei, a közös 
miniszterek által, a két fél külön minisztériumá
nak befolyásával kidolgoztatván, a tervezett költ
ségvetés fölött a delegátiók határozzanak. A két 
fél paritás alapján áll, nem függ egymástól, ha
nem egymás mellett működik a közös czélra; ön
álló mindenik; a mit külön elintézni, hosszas és 
veszélyes halasztás nélkül nem volna lehető, azt 
együtt intézi e l ; intézkedik pedig oly tárgyak 
fölött, melyeknél mindenik félnek érdeke az. 
hogy minél kevesebb legyen a teher, melyet el
vállal, minél kisebb a költségvetés, melyet meg
állapít. A két delegatió nem tart közös tanácsko
zásokat, mindenik, szabadon választott elnöke alatt 
külön ülésezve, megvizsgálja az elébe terjesztett 
tárgyat, közli saját többsége által elhatározott né
zetét a másik féllel. Két vagy három üzenetet vált, 
és ha a két delegatió valamely pont fölött meg
egyezni nem tudna, közösen ül össze, egyszerű 
szavazással dönti el a kérdést. A delegatió tör
vényhozási joggal legtávolabbról sem lenne föl-
ruházva. Azon arány meghatározása, mely szerint 
Magyarország a közös költségekhez járul, hatáskö
rén kivül esik. A direct vagy indirect adók rend
szerének megállapítása, kereskedelmi, vasúti, vagy 
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bármi efféle intézkedések nem lennének föladatai; 
törvényhozási és politikai dolgainkba nem avat-
kozhatik. A delegatió, azon határok között, melyek 
eljárását és teendőit megszabják, azon intézkedé
sek megtételére, melyek hazánk és az örökös tar
tományok között időről időre szabályozandók, és 
elintézetlenül tovább nem maradhatnak, meggyő
ződésem szerint ezélszerübbnek, alkotmányos te
kintetben biztosabbnak mutatkozik azon módnál, 
mely szerint az eldöntés absolut hatalomra lenne 
bízandó. 

A delegatió évről évre szabad választás ut
ján állíttatnék egybe országgyűlésünk kebelé
ből ; ezen küldetéssel azon hazánkfiait fogjuk meg
bízni , kiRhek feddhetetlen múltja, szilárd hazafi
sága arról nyujtand kezességet a nemzetnek, hogy 
becsületbeli föladatuknak tekintendik, őrködni a 
haza önállásának épségben tartása fölött. Két
ségbe kellene esnünk, tisztelt ház, hazánk jövője 
i r án t , ha megfogyatkoznék az erős meggyőző
dés arról közöttünk, hogy minden időben fog 
birni hazánk oly feddhetetlen jellemű férfiakat, kik 

előtt csak egy tekintet, csak egy érdek lesz szent 
és határozó : a haza érdeke. Ha századokon keresz
tül annyi csábító alkalom-, oly SZÍVÓS kitartással 
annyiszor megújított beolvasztási törekvés meg 
bírt törni a dicső elődök hazafiságának érczmel-
lén; ha 18 éves szenvedés után csüggedetlen erély-
lyel tudta hazai törvényhozásunk kivívni hazánk 
elévülhetlen alkotmányos jogai t : az ellenkezőtől 
jövőre sincs okunk tartani. 

A delegatiók hatáskörét félreismerhetlenül ki
jelölve látván, ós mivel bízom nemzetem geniusá-
ban, bízom a most élő, és majdan nyomainkba 
lépni hivatott nemzedék hazafiságában: a bizottsági 
munkálatban hazánk önállására veszélyt nem lá
tok, és azért a ház asztalára letett javaslatot pár
tolom. (Éljenzés a középen.) 

DimitrieviCS Milos j e g y z ő : Tisza Kál
mán! {Zaj. Közbeszólások: Holnap!) 

E l n ö k : A ház többsége, úgy veszem észre, 
holnap kívánja folytatni a tárgyalásokat: ennélfog
va holnap 10 órakor fog folytattatni a tárgyalás. 

Az ülés végződik d. u. 21/í órakor. 

!VII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. marezius 21-dikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Bemutattatnak : Popovics János panasza Vanczák József ügyvéd ellen ; az újvidéki helv. hitv. hivek kérvé
nye segélyért egyházi czélokra. A 67-es munkálat fölötti átalános tárgyalás tovább foly. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Festetics György gr., Go-
rove István, Lónyay Menyhért és Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10l/i órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A tegnapi jegyző 
urak müködésöket folytatják. A tegnapi ülés jegy
zőkönyve fog hitelesíttetni. 

Ocsvay FerenCZ j e g y z ő (olvassa a marezius 
20-dikán tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Az idő közben beérkezett irományo
kat fogom bemutatni. 

Popovics János, bács-bodrog megyei bácsi la
kos, Vanczák József pesti ügyvéd ellen még 1853-
foan behajtás végett átadott nagyobb érdekű köt

vények jogtalan visszatartása miatt panaszolván, 
orvoslást kér. 

Az újvidéki ref. egyház hivei az 1849-ben 
elpusztult templomot és tanodái épületet fölépíteni 
képesek nem lévén, e czélra országos segedelmet 
kérnek. 

Mind a két folyamodás a kérvényi bizottság
hoz tétetik át. 

A tegnap megkezdett tárgyalás lesz folyta
tandó. 

Dimitrieviés Milos jegyző: Tisza Kálmán! 
Tisza K á l m á n : T. ház ! Most, midőn a 67-es 

bizottságnak munkálata képezi tanácskozásunk tár
gyát, azt hiszem, inkább, mint valaha, elmondhat
juk azt, hogy a perez komoly, és hogy fontos ha
tározatok hozatalára vagyunk hivatva: mert — ha-




